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Poprawka 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 169,

Or. en

Poprawka 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji ustawodawczej
Odniesienie 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja 
przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0454/2011),

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i 
169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy których Komisja 
przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7-
0454/2011),

Or. en

Poprawka 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 
lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) stanowią, że Unia ma 
się przyczyniać do osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów poprzez 

(1) Artykuł 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 
lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) stanowią, że Unia ma 
się przyczyniać do osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów poprzez 
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środki, które przyjmuje na podstawie art. 
114 Traktatu. Art. 38 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, 
że w polityce UE zapewnia się wysoki 
poziom ochrony konsumentów.

środki, które przyjmuje, między innymi 
poprzez środki przyjmowane na podstawie 
art. 114 Traktatu. Art. 38 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, 
że w polityce UE zapewnia się wysoki 
poziom ochrony konsumentów.

Or. en

Poprawka 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W przypadku reklamacji związanej ze 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług klienci zawsze powinni najpierw 
skontaktować się z przedsiębiorcą lub 
usługodawcą, aby wyjaśnić swoją 
reklamację i spróbować rozwiązać dany 
problem najpierw dwustronnie. W wielu 
przypadkach problemy konsumenckie 
można rozwiązać właśnie w taki sposób.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie zaproponowanego obowiązku jest konieczne, aby odciążyć podmioty ADR.

Poprawka 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Celem lepszego funkcjonowania i 
realizacji rynku wewnętrznego należy 
podnieść zaufanie obywateli do tego 
rynku, w szczególności poprzez 
objaśnienie praw i środków dostępnych 
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konsumentom.

Or. en

Poprawka 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Zagwarantowanie dostępu do 
prostych, skutecznych, wygodnych i 
tanich sposobów rozstrzygania sporów 
transgranicznych, wynikających z umów o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 
powinno przysparzać korzyści 
konsumentom, a tym samym wzbudzić ich 
zaufanie do rynku. Odnosi się to zarówno 
do transakcji internetowych, jak i 
pozostałych.

Or. en

Poprawka 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Alternatywne metody rozstrzygania 
sporów stanowią proste, szybkie i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami. Metody te nie są jednak 
w wystarczającym stopniu rozwinięte w 
całej Unii Europejskiej. Aby konsumenci 
mogli w pełni wykorzystać potencjał 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów, muszą one być dostępne dla 
wszystkich rodzajów sporów 
konsumenckich, poziom jakości procedur 
ADR musi być równy, a konsumenci i 

(3) Alternatywne metody rozstrzygania 
sporów stanowią proste, szybkie i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami, których wcześniej nie 
można było rozwiązywać dwustronnie. 
Metody te nie są jednak w wystarczającym 
stopniu rozwinięte w całej Unii 
Europejskiej. Aby konsumenci mogli w 
pełni wykorzystać potencjał 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów, muszą one być dostępne dla 
wszystkich rodzajów sporów 
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przedsiębiorcy muszą być świadomi 
istnienia takich procedur. Podmioty ADR 
powinny także skutecznie rozpatrywać 
spory transgraniczne.

konsumenckich, poziom jakości procedur 
ADR musi być równy, a konsumenci i 
przedsiębiorcy muszą być świadomi 
istnienia takich procedur. Podmioty ADR 
powinny także skutecznie rozpatrywać 
spory transgraniczne.

Or. de

Poprawka 131
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Alternatywne metody rozstrzygania 
sporów stanowią proste, szybkie i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami. Metody te nie są jednak 
w wystarczającym stopniu rozwinięte w 
całej Unii Europejskiej. Aby konsumenci 
mogli w pełni wykorzystać potencjał 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów, muszą one być dostępne dla 
wszystkich rodzajów sporów 
konsumenckich, poziom jakości procedur 
ADR musi być równy, a konsumenci i 
przedsiębiorcy muszą być świadomi 
istnienia takich procedur. Podmioty ADR 
powinny także skutecznie rozpatrywać 
spory transgraniczne.

(3) Alternatywne metody rozstrzygania 
sporów stanowią proste, szybkie i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami. Metody te nie są jednak 
w wystarczającym stopniu rozwinięte w 
całej Unii Europejskiej. Aby poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów muszą być dostępne dla wszystkich 
rodzajów sporów konsumenckich, poziom 
jakości procedur ADR musi być równy, a 
konsumenci i przedsiębiorcy muszą być 
świadomi istnienia takich procedur. 
Podmioty ADR powinny także skutecznie 
rozpatrywać spory transgraniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprawi funkcjonowanie jednolitego 
rynku, lecz nie jest niezbędne, by klienci mogli w pełni korzystać z jego potencjału.

Poprawka 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ze względu na niejednakowy zasięg, 
jakość i poziom świadomości istnienia 
mechanizmów ADR w państwach 
członkowskich przy transakcjach 
transgranicznych konieczne są działania 
na szczeblu unijnym. Niniejsza dyrektywa 
powinna określić minimalne normy 
jakości dla podmiotów ADR. Nie powinna 
jednak uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania lub 
utrzymywania w mocy przepisów 
wykraczających poza zakres postanowień 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Aby konsumenci mogli w pełni 
wykorzystywać potencjał rynku 
wewnętrznego, systemy ADR powinny być 
dostępne dla wszystkich rodzajów 
transgranicznych sporów objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy, procedury 
ADR powinny spełniać jednolite 
minimalne normy jakości w całej Unii, a 
konsumenci i przedsiębiorcy powinni być 
świadomi istnienia takich procedur. W 
związku ze wzrostem handlu 
transgranicznego i przepływu osób ważne 
jest również, żeby podmioty ADR 
skutecznie rozpatrywały spory 
transgraniczne.
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Or. en

Poprawka 134
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niespójności w mechanizmach ADR 
w państwach członkowskich w kwestiach 
zakresu, jakości i świadomości publicznej 
stanowią barierę dla jednolitego rynku. W 
rezultacie wielu konsumentów rezygnuje z 
zakupów transgranicznych i jest 
nieufnych, gdyż spory z przedsiębiorcami 
mogłyby być rozwiązane łatwo, szybko i 
niedrogo. Ponadto z tych samych przyczyn 
w sytuacjach, gdy występuje ograniczony 
dostęp do procedur ADR wysokiej jakości, 
przedsiębiorcy mogą zrezygnować z 
transakcji transgranicznych z 
konsumentami. Dodatkowo przedsiębiorcy 
z siedzibą w państwie członkowskim, w 
którym procedury ADR mają 
niedostateczną jakość, są w gorszej 
sytuacji względem podmiotów
konkurencyjnych dysponujących 
dostępem do procedur ADR wysokiej 
jakości, za pomocą których można 
rozwiązać spory konsumenckie w sposób 
szybszy i tańszy.

Or. el

Poprawka 135
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozwój w ramach Unii Europejskiej 
dobrze funkcjonujących alternatywnych 

(6) Rozwój w ramach Unii Europejskiej 
dobrze funkcjonujących alternatywnych 
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metod rozwiązywania sporów jest 
niezbędny, aby zwiększyć zaufanie
konsumentów do rynku wewnętrznego, w 
tym w obszarze handlu elektronicznego. 
Rozwój ten powinien opierać się na 
procedurach ADR istniejących w 
państwach członkowskich z 
poszanowaniem ich tradycji prawnych.

metod rozwiązywania sporów ułatwi
zwiększenie zaufania konsumentów do 
jednolitego rynku, w tym w obszarze 
handlu elektronicznego. Rozwój ten 
powinien opierać się na zróżnicowanych
procedurach ADR istniejących w 
państwach członkowskich, które 
skutecznie umożliwiają rozwiązywanie 
sporów pomiędzy przedsiębiorcami a 
konsumentami. Rozwój taki winien 
również brać pod uwagę tradycje prawne 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój sieci ADR w UE powinien opierać się na systemach ADR funkcjonujących już w 
państwach członkowskich. Funkcjonujące systemy ADR, cechujące się skutecznością i 
poszanowaniem kryteriów jakości, często charakteryzują się różnorodnością w zakresie 
swojej specyfiki. Poszanowanie tej różnorodności winno leżeć u podstaw takiego rozwoju.

Poprawka 136
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować skargi wnoszone przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, 
ale również skargi składane przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Jej stosowanie 
powinno dotyczyć tylko skarg wnoszonych
przez konsumentów przeciwko 
przedsiębiorcom. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania ani do skarg 
wnoszonych przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom, ani do sporów 
między przedsiębiorcami; nie powinna 
jednak uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania lub 
utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
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takich sporów.

Or. fr

Poprawka 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować skargi wnoszone przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, 
ale również skargi składane przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki, za wyjątkiem usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym. Powinno to obejmować 
skargi wnoszone przez konsumentów 
przeciwko przedsiębiorcom, ale również 
skargi składane przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do sporów między przedsiębiorcami; nie 
powinna jednak uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania lub 
utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
takich sporów.

Or. de

Poprawka 138
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
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konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować skargi wnoszone przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, 
ale również skargi składane przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów.

konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować spory wynikające ze sprzedaży 
lub udostępniania treści cyfrowych za 
wynagrodzeniem. Niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do skarg 
wnoszonych przez konsumentów 
przeciwko przedsiębiorcom. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do skarg składanych przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że zakres dyrektywy obejmuje treści cyfrowe. Zważywszy, że w celu 
rozwiązania problemu niespójnych uprawnień konsumentów i przedsiębiorców powstał szereg 
dostawców ADR, niestosowne jest obligowanie takich organów do przyjmowania sporów 
wnoszonych przez przedsiębiorstwa przeciwko konsumentom. ADR nie powinny być 
wykorzystywane do celów windykacji.

Poprawka 139
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować skargi wnoszone przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, 

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki, w tym do wszystkich 
dostawców sektora publicznego i 
prywatnego. Powinno to obejmować skargi 
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ale również skargi składane przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów. 

wnoszone przez konsumentów przeciwko 
przedsiębiorcom, ale również skargi 
składane przez przedsiębiorców przeciwko 
konsumentom. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do sporów 
między przedsiębiorcami; nie powinna 
jednak uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania lub 
utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
takich sporów. 

Or. el

Poprawka 140
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między
konsumentami i przedsiębiorcami
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować skargi wnoszone przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, 
ale również skargi składane przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom.
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów wszczynanych
przez konsumentów w stosunku do
przedsiębiorców, wynikających z umów o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
we wszystkich sektorach gospodarki, 
zawartych zarówno przez internet, jak i 
poza nim, w tym dotyczących dostawy 
treści cyfrowych za opłatą. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do pozaekonomicznych usług 
świadczonych w interesie ogólnym, które 
nie są świadczone w celach zarobkowych.
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów lub skarg 
wniesionych przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom lub sporów 
pomiędzy przedsiębiorcami. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
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rozstrzygania takich sporów.

Or. en

Poprawka 141
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
obejmować skargi wnoszone przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, 
ale również skargi składane przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom.
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do sporów między 
przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów.

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do skarg wnoszonych przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom 
w związku ze sporami wynikającymi z 
umów o sprzedaż towarów lub świadczenie 
usług we wszystkich sektorach gospodarki, 
także w przypadku sprzedaży przez 
internet, w tym dostarczania treści 
cyfrowych. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do usług 
niemających charakteru gospodarczego, 
świadczonych w interesie ogólnym, ani do 
usług w zakresie opieki zdrowotnej 
świadczonych przez przedsiębiorców w 
celu zbadania, utrzymania lub 
przywrócenia stanu zdrowia pacjenta, w 
tym do wydawania i dostarczania 
produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych na receptę. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do skarg wnoszonych przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom 
ani do sporów między przedsiębiorcami; 
nie powinna jednak uniemożliwiać 
państwom członkowskim przyjmowania 
lub utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
takich sporów.

Or. fr

Poprawka 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Na początku powinno się zachęcać 
konsumentów do zwrócenia się 
bezpośrednio do przedsiębiorcy lub do 
skorzystania z systemu rozpatrywania 
skarg konsumenckich stosowanego przez 
przedsiębiorcę w ramach próby 
znalezienia polubownego rozwiązania. W 
razie sporu ta procedura mogłaby 
stanowić szybki środek rozwiązywania 
sporów konsumenckich, nawet jeśli 
miałaby podlegać ograniczeniom 
czasowym.

Or. fr

Poprawka 143
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Definicja „konsumenta” powinna 
obejmować osoby fizyczne, których 
działania nie mają związku z ich 
działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego 
zawodu. Jeśli jednak umowa zostaje 
zawarta w celu częściowo związanym z 
działalnością handlową danej osoby, a 
częściowo niemającym takiego związku 
(umowy o dwojakim celu), i cel związany z 
działalnością handlową jest na tyle 
ograniczony, że nie przeważa w ogólnym 
kontekście dostawy, osobę taką należy 
również uznać za konsumenta.

(8) Definicja „konsumenta” powinna 
obejmować osoby fizyczne, których 
działania nie mają związku z ich 
działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego 
zawodu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poszerzenie definicji konsumenta o umowy o dwojakim celu (umowy zawierane dla celów 
częściowo związanych z działalnością handlową danej osoby, a częściowo niemających 
takiego związku) jest mylące, zwłaszcza, że definicja konsumenta zawarta w art. 4 lit. a) jasno
stanowi, iż „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach niezwiązanych z 
jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

Poprawka 144
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna być 
nadrzędna w stosunku do aktów prawa 
Unii zawierających przepisy mające na 
celu zachęcenie do zakładania podmiotów 
ADR w poszczególnych branżach. Jeśli 
przepisy branżowe przewidują zakładanie 
takich podmiotów, niniejsza dyrektywa 
powinna być nadrzędna wyłącznie w 
zakresie, w jakim przepisy te nie 
zapewniają przynajmniej równoważnego 
stopnia ochrony konsumentów.

(10) Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego 
poszczególne sektory, pierwszeństwo ma 
przepis tego innego aktu prawnego Unii; 
przepis tego innego aktu prawnego Unii 
ma zastosowanie do tych poszczególnych 
sektorów. Jednakże, jeśli przepis taki ma 
na celu zachęcenie do zakładania 
podmiotów ADR w poszczególnych 
branżach, odpowiednie przepisy niniejszej 
dyrektywy mają pierwszeństwo i są one 
stosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Ciężko byłoby wdrożyć wymóg porównywania poziomu ochrony konsumentów zapewniony 
przez różne przepisy Unii. Ponadto niniejsza dyrektywa powinna mieć pierwszeństwo nad 
konkretnymi przepisami pozostałego prawodawstwa Unii, a nie całym takim prawodawstwem.

Poprawka 145
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Celem ułatwienia wdrożenia 
niniejszej dyrektywy wzywa się Komisję do 
sporządzenia wytycznych, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, w 
zakresie relacji pomiędzy niniejszą 
dyrektywą a pozostałym prawodawstwem 
UE.

Or. el

Poprawka 146
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Podmioty ADR mają wysoce 
zróżnicowany charakter, zarówno w skali 
całej Unii, jak i w poszczególnych 
państwach członkowskich. Niniejsza 
dyrektywa powinna obejmować wszystkie 
podmioty utworzone na stałe i oferujące 
rozstrzygnięcie sporu w ramach procedury 
ADR. Procedury arbitrażowej utworzonej 
doraźnie poza ramami podmiotu ADR dla 
pojedynczego sporu między konsumentem 
a przedsiębiorcą nie należy uznawać za 
procedurę ADR.

(11) Podmioty ADR mają wysoce 
zróżnicowany charakter, zarówno w skali 
całej Unii, jak i w poszczególnych 
państwach członkowskich. Niniejsza 
dyrektywa powinna obejmować wszystkie 
podmioty utworzone na stałe, do celów 
rozstrzygania sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami 
wymienionymi zgodnie z art. 17 ust. 2 
niniejszej dyrektywy. Procedury 
arbitrażowej utworzonej doraźnie poza 
ramami podmiotu ADR dla pojedynczego 
sporu między konsumentem a 
przedsiębiorcą nie należy uznawać za 
procedurę ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dyrektywy nie powinny mieć wpływu na dostawców ADR, którzy zrezygnują z 
uzyskania statusu podmiotu ADR na mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawka 147
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się przed podmiotami rozstrzygającymi 
spory, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, ani do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 
przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców ani do bezpośrednich 
negocjacji między stronami. Nie powinna 
ona obejmować także działań 
podejmowanych przez sędziów w celu 
rozwiązania sporu w toku postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu.

Or. fr

Poprawka 148
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się przed podmiotami rozstrzygającymi 
spory, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, ani do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców ani bezpośrednich 
negocjacji pomiędzy stronami. Nie 
powinna ona obejmować także działań 
podejmowanych przez sędziów w celu 
rozwiązania sporu w toku postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu.



PE489.695v01-00 18/154 AM\903359PL.doc

PL

przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać mediacji zapewnionej przez przedsiębiorców lub własnej mediacji, gdyż 
stanowi ona istotną część mechanizmów alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
Zalecenie 98/257/WE nie wyklucza takich rodzajów mediacji pod warunkiem spełnienia 
określonych warunków. Własna mediacja może przynieść faktyczną wartość dodaną do 
pozasądowego procesu rozwiązywania sporów, gdyż zapewnia ona wiedzę 
techniczną/praktyczną i umożliwia wypracowanie bliskiej mediacji, korzystnej dla stron.

Poprawka 149
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna
mieć zastosowania do procedur toczących 
się przed podmiotami rozstrzygającymi 
spory, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, ani do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 
przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.

(12) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do procedur toczących się 
przed podmiotami rozstrzygającymi spory, 
w których osoby fizyczne odpowiedzialne 
za rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, pod 
warunkiem zapewnienia pełnej zgodności 
z konkretnymi wymaganiami w zakresie 
niezależności i bezstronności. Dyrektywa 
nie powinna mieć zastosowania do 
procedur toczących się w ramach 
systemów rozpatrywania skarg 
konsumenckich stosowanych przez 
przedsiębiorców ani bezpośrednich 
negocjacji pomiędzy stronami. Nie 
powinna ona obejmować także działań 
podejmowanych przez sędziów w celu 
rozwiązania sporu w toku postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu.

Or. en
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Uzasadnienie

Zważywszy na obecność dobrze funkcjonujących i skutecznych mechanizmów ADR w UE, w 
ramach których osoby fizyczne odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, oprócz jasnego celu dyrektywy, jakim jest wykorzystanie 
funkcjonujących podmiotów ADR, należy poszerzyć zakres, by objąć takie mechanizmy ADR, 
pod warunkiem, że będą one respektować kryteria niezależności i bezstronności wymienione 
w dyrektywie.

Poprawka 150
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna
mieć zastosowania do procedur toczących 
się przed podmiotami rozstrzygającymi 
spory, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, ani do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 
przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.

(12) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do procedur toczących się 
przed podmiotami rozstrzygającymi spory, 
w których osoby fizyczne odpowiedzialne 
za rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, pod 
warunkiem zapewnienia pełnej zgodności 
z wymaganiami przewidzianymi w 
rozdziale II niniejszej dyrektywy. 
Dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do procedur toczących się w 
ramach systemów rozpatrywania skarg 
konsumenckich stosowanych przez 
przedsiębiorców ani bezpośrednich 
negocjacji pomiędzy stronami. Nie 
powinna ona obejmować także działań 
podejmowanych przez sędziów w celu 
rozwiązania sporu w toku postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu.

Or. en

Poprawka 151
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się przed podmiotami rozstrzygającymi 
spory, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, ani do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 
przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich stosowanych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 
przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.

Or. en

Poprawka 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do sprzedaży towarów 
lub świadczenia usług, które są usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie 
gospodarczym i tym samym mają 
charakter suwerenny. Dotyczy to na 
przykład usług w zakresie zaopatrzenia w 
wodę, gospodarki ściekowej i utylizacji 
odpadów, o ile w danym państwie 
członkowskim uznaje się wymienione 
usługi, na mocy przepisów krajowych, za 
usługi świadczone w interesie ogólnym.

Or. de
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Poprawka 153
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się przed podmiotami zajmującymi się 
rozstrzyganiem sporów, w których osoby 
fizyczne odpowiedzialne za rozstrzyganie 
sporów zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, chyba że spełniony 
zostanie szereg warunków, mających na 
celu zapewnienie stosownej niezależności 
i bezstronności osoby fizycznej 
odpowiedzialnej za rozstrzyganie sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać mediacji zapewnionej przez przedsiębiorców lub własnej mediacji, gdyż 
stanowi ona istotną część mechanizmów alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
Zalecenie 98/257/WE nie wyklucza takich rodzajów mediacji pod warunkiem spełnienia 
określonych warunków. Własna mediacja może przynieść faktyczną wartość dodaną do 
pozasądowego procesu rozwiązywania sporów, gdyż zapewnia ona wiedzę 
techniczną/praktyczną i umożliwia wypracowanie bliskiej mediacji, korzystnej dla stron.

Poprawka 154
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do procedur stosowanych 
przez podmioty zajmujące się 
rozstrzyganiem sporów, kiedy osoby 
fizyczne odpowiedzialne za rozstrzyganie 
sporów są zatrudnione lub wynagradzane 
wyłącznie przez przedsiębiorcę lub 
stowarzyszenie branżowe, jedynie pod 
warunkiem, że działanie tych podmiotów 
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spełnia warunki określone w rozdziale II 
niniejszej dyrektywy oraz wspomniane 
osoby fizyczne respektują warunki 
szczególne, o których mowa w art. 6 ust 2a 
niniejszej dyrektywy. Pod tym względem 
dany podmiot zajmujący się 
rozstrzyganiem sporów powinien zostać 
poddany co najmniej raz w roku ocenie 
przeprowadzonej przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym dany 
podmiot ma swoją siedzibę, w celu 
ustalenia, czy rzeczywiście spełnia on ten 
podwójny warunek.

Or. fr

Poprawka 155
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotowi ADR spełniającemu 
wymagania określone w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie 
powinny móc spełnić ten obowiązek 
poprzez wykorzystanie istniejących 
podmiotów ADR i, w razie potrzeby, 
dostosowanie ich zakresu kompetencji, lub 
przez utworzenie nowych podmiotów 
ADR. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
zobowiązywać państw członkowskich do 
utworzenia specjalnego podmiotu ADR w 
każdej branży detalicznej. Państwa 
członkowskie powinny móc zapewnić 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR, który zajmuje się sporami, w 
odniesieniu do których nie jest właściwy 
żaden konkretny podmiot.

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotowi ADR spełniającemu 
wymagania określone w niniejszej 
dyrektywie i zgłoszonemu Komisji 
Europejskiej zgodnie z art. 17 ust. 2 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny móc spełnić ten 
obowiązek poprzez wykorzystanie 
istniejących podmiotów ADR i, w razie 
potrzeby, dostosowanie ich zakresu 
kompetencji, lub przez utworzenie nowych 
podmiotów ADR. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna zobowiązywać państw 
członkowskich do utworzenia specjalnego 
podmiotu ADR w każdej branży 
detalicznej. Państwa członkowskie 
powinny móc zapewnić utworzenie 
uzupełniającego podmiotu ADR, który 
zajmuje się sporami, w odniesieniu do 
których nie jest właściwy żaden konkretny 
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podmiot.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty ADR spełniające kryteria określone w bieżącym wniosku dotyczącym 
dyrektywy muszą zostać zgłoszone przez właściwe organy krajowe do Komisji Europejskiej, 
zgodnie z art. 17 ust. 2 wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 156
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny
zapewnić możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotowi ADR spełniającemu 
wymagania określone w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie 
powinny móc spełnić ten obowiązek 
poprzez wykorzystanie istniejących 
podmiotów ADR i, w razie potrzeby, 
dostosowanie ich zakresu kompetencji, lub 
przez utworzenie nowych podmiotów 
ADR. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
zobowiązywać państw członkowskich do 
utworzenia specjalnego podmiotu ADR w 
każdej branży detalicznej. Państwa 
członkowskie powinny móc zapewnić 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR, który zajmuje się sporami, w 
odniesieniu do których nie jest właściwy 
żaden konkretny podmiot.

(13) Państwa członkowskie powinny 
ułatwić przedsiębiorstwom i organizacjom 
konsumenckim tworzenie podmiotów 
ADR lub modyfikowanie zakresu 
zastosowania bieżących, właściwie 
funkcjonujących podmiotów ADR, 
przestrzegających kryteria jakości 
przewidziane w niniejszej dyrektywie. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
zobowiązywać państw członkowskich do 
utworzenia specjalnego podmiotu ADR w 
każdej branży detalicznej. Państwa 
członkowskie powinny móc zapewnić 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR, który zajmuje się sporami 
transgranicznymi, w odniesieniu do 
których nie jest właściwy żaden konkretny 
podmiot.

Or. en

Poprawka 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość przedstawienia
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotowi ADR spełniającemu 
wymagania określone w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie 
powinny móc spełnić ten obowiązek 
poprzez wykorzystanie istniejących 
podmiotów ADR i, w razie potrzeby, 
dostosowanie ich zakresu kompetencji, lub 
przez utworzenie nowych podmiotów 
ADR. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
zobowiązywać państw członkowskich do 
utworzenia specjalnego podmiotu ADR w 
każdej branży detalicznej. Państwa 
członkowskie powinny móc zapewnić 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR, który zajmuje się sporami, w 
odniesieniu do których nie jest właściwy 
żaden konkretny podmiot.

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić przedstawienie sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR 
spełniającemu wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie. Państwa 
członkowskie powinny móc spełnić ten 
obowiązek poprzez wykorzystanie 
istniejących podmiotów ADR i, w razie 
potrzeby, dostosowanie ich zakresu 
kompetencji, lub przez utworzenie nowych 
podmiotów ADR. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna zobowiązywać państw 
członkowskich do utworzenia specjalnego 
podmiotu ADR w każdej branży 
detalicznej. Państwa członkowskie 
powinny móc zapewnić utworzenie 
uzupełniającego podmiotu ADR, który 
zajmuje się sporami, w odniesieniu do 
których nie jest właściwy żaden konkretny 
podmiot.

Or. it

Uzasadnienie

Odpowiednio do pozytywnych doświadczeń niektórych państw członkowskich skuteczny 
alternatywny system rozstrzygania sporów powinien się opierać na obowiązkowym podjęciu 
próby osiągnięcia zgody, przed możliwym skorzystaniem ze zwykłych procedur sądowych.

Poprawka 158
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotowi ADR spełniającemu
wymagania określone w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie 

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość przedstawienia 
sporów umownych objętych niniejszą 
dyrektywą podmiotowi ADR 
spełniającemu kryteria jakości określone w 
niniejszej dyrektywie. Państwa 



AM\903359PL.doc 25/154 PE489.695v01-00

PL

powinny móc spełnić ten obowiązek 
poprzez wykorzystanie istniejących 
podmiotów ADR i, w razie potrzeby, 
dostosowanie ich zakresu kompetencji, lub 
przez utworzenie nowych podmiotów 
ADR. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
zobowiązywać państw członkowskich do 
utworzenia specjalnego podmiotu ADR w 
każdej branży detalicznej. Państwa 
członkowskie powinny móc zapewnić 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR, który zajmuje się sporami, w 
odniesieniu do których nie jest właściwy 
żaden konkretny podmiot.

członkowskie mogą również spełnić ten 
obowiązek poprzez wykorzystanie 
doświadczeń już istniejących dobrze 
funkcjonujących podmiotów ADR i, w 
razie potrzeby, dostosowanie ich zakresu 
kompetencji, spełnienie przepisów 
niniejszej dyrektywy lub przez utworzenie 
nowych podmiotów ADR. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna zobowiązywać 
państw członkowskich do utworzenia 
specjalnego podmiotu ADR w każdej 
branży detalicznej. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić utworzenie 
uzupełniającego podmiotu ADR, który 
zajmuje się sporami, w odniesieniu do 
których nie jest właściwy żaden konkretny 
podmiot, w celu zapewnienia pełnego 
pokrycia geograficznego i dostępu do 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
przedsiębiorców mających siedzibę w 
państwie członkowskim, dla których 
właściwy jest podmiot ADR zlokalizowany 
w innym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
tworzenia takich podmiotów.

(14) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
przedsiębiorców mających siedzibę w 
państwie członkowskim, dla których 
właściwy jest podmiot ADR zlokalizowany 
w innym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie powinny wspierać tworzenie 
takich podmiotów. Podmioty ADR 
powinny jednak same finansować swoją 
działalność, na przykład za pomocą 
datków, składek członkowskich, drobnych 
opłat za oferowane usługi oraz poprzez 
łączenie wielu podmiotów i członków. 
Finansowanie przez państwa 
członkowskie powinno być na ostatnim 
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miejscu.

Or. de

Uzasadnienie

Zadaniem podmiotów ADR jest rozstrzyganie sporów związanych z działalnością 
gospodarczą. Podmioty te nie powinny być zasadniczo finansowane przez państwo i tym 
samym przez podatników, którzy nie mają nic wspólnego z poszczególnymi prywatnymi 
sporami.

Poprawka 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub wprowadzania przez 
państwa członkowskie procedur 
rozpatrywania jednocześnie identycznych 
lub podobnych sporów między 
przedsiębiorcą a kilkoma konsumentami. 
Procedury takie można traktować jako 
wstępny krok do dalszego rozwoju 
procedur zbiorowego ADR w Unii.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Nie powinniśmy narzucać państwom członkowskim dalszych praw.

Poprawka 161
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub wprowadzania przez 
państwa członkowskie procedur 
rozpatrywania jednocześnie identycznych 
lub podobnych sporów między 
przedsiębiorcą a kilkoma konsumentami. 
Procedury takie można traktować jako 
wstępny krok do dalszego rozwoju 
procedur zbiorowego ADR w Unii.

(15) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub wprowadzania przez 
państwa członkowskie procedur 
rozpatrywania jednocześnie identycznych 
lub podobnych sporów między 
przedsiębiorcą a kilkoma konsumentami. 
Niezbędna jest kompleksowa ocena 
skutków zbiorowych ugód pozasądowych, 
przed ich zaproponowaniem na szczeblu 
Unii.

Or. en

Poprawka 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przez cały czas trwania procedury 
ADR należy przestrzegać zasady 
zachowania poufności i zasady 
poszanowania prywatności. W przypadku 
publikacji przykładowych decyzji imiona i 
nazwiska / nazwy stron i wszelkie 
odniesienia do nich należy uczynić 
nierozpoznawalnymi, o ile obydwie strony 
nie wydały wyraźnej zgody na ich 
upublicznienie.

Or. de

Uzasadnienie

Również w tym przypadku należy zwrócić uwagę na ochronę danych.

Poprawka 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Bezstronność i integralność 
podmiotów ADR jest niezbędna dla 
wzbudzenia zaufania obywateli 
europejskich do mechanizmów ADR i 
przekonania ich, że zapewniają one 
sprawiedliwy i niezależny wynik 
postępowania.

Or. en

Poprawka 164
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem.

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne i 
niezależne jedynie wtedy, gdy nie mogą 
podlegać naciskom, które mogłyby 
wpłynąć na ich podejście do sporu. 
Szczególnie potrzebne jest zapewnienie 
braku takich nacisków, w przypadku gdy 
podmioty ADR finansowane są przez jedną 
ze stron sporu lub organizację, której jedna 
ze stron jest członkiem. Warunki 
szczególne powinny zatem mieć 
zastosowanie do osób fizycznych 
odpowiedzialnych za alternatywne metody 
rozstrzygania sporów, zatrudnianych lub 
wynagradzanych wyłącznie przez 
przedsiębiorcę lub stowarzyszenie 
branżowe.

Or. fr

Poprawka 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem.

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Nie należy sądzić, że 
tego rodzaju naciski występują 
automatycznie tylko dlatego, że 
działalność osoby fizycznej 
odpowiedzialnej za alternatywne metody 
rozstrzygania sporów jest częściowo 
współfinansowana przez jedną ze stron 
sporu. Szczególnie potrzebne jest jednak
zapewnienie braku takich nacisków w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są wyłącznie przez jedną ze 
stron sporu lub organizację, której jedna ze 
stron jest członkiem.

Or. de

Poprawka 166
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem, przed systemami 
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członkiem. rozpatrywania skarg konsumenckich 
stosowanymi przez przedsiębiorców. 
Niezbędne są konkretne wymagania dla 
mechanizmów ADR, w których osoby 
fizyczne odpowiedzialne za rozstrzyganie 
sporów zatrudnione są wyłącznie przez 
przedsiębiorcę.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie konkretnych wymagań dla mechanizmów ADR, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów zatrudnione są wyłącznie przez przedsiębiorcę jest 
niezbędne do zapewnienia zgodności z zasadami bezstronności i niezależności.

Poprawka 167
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem.

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem. Dlatego też procedury, w 
których osoba fizyczna odpowiedzialna za 
rozstrzyganie sporu jest zatrudniona przez 
przedsiębiorcę lub otrzymuje wyłącznie od 
niego wynagrodzenie w innej formie, nie 
powinny być traktowane jako procedury 
ADR w rozumieniu niniejszej dyrektywy, a 
wobec tego powinny zostać wyłączone z 
zakresu jej stosowania. Jednakże, 
niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
wpływu na możliwość finansowania 
podmiotu ADR przez stowarzyszenia 
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przedsiębiorców lub stowarzyszenia 
zawodowe.

Or. en

Poprawka 168
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem.

(17) Osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
powinny być uznawane za bezstronne 
jedynie wtedy, gdy nie mogą podlegać 
naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich 
podejście do sporu. Szczególnie potrzebne 
jest zapewnienie braku takich nacisków, w 
przypadku gdy podmioty ADR 
finansowane są przez jedną ze stron sporu 
lub organizację, której jedna ze stron jest 
członkiem. Aby zapobiec jakiemukolwiek 
konfliktowi interesów, osoby fizyczne 
odpowiedzialne za alternatywne metody 
rozstrzygania sporów powinny ujawnić 
wszelkie okoliczności, które mogą zagrozić 
ich niezależności lub doprowadzić do 
konfliktu interesów. Do osób 
zatrudnionych wyłącznie przez 
przedsiębiorcę powinny mieć zastosowanie 
szczególne wymogi.

Or. en

Poprawka 169
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Kluczowe znaczenie dla powodzenia 
ADR, a w szczególności dla 
zagwarantowania koniecznego zaufania 
do procedur ADR, ma fakt posiadania 
przez osobę fizyczną odpowiedzialną za 
alternatywny proces rozstrzygania sporów 
niezbędnej wiedzy specjalistycznej. Z tego 
względu Komisja wspólnie z państwami 
członkowskimi powinny uruchomić 
specjalne programy szkoleń.

Or. en

Poprawka 170
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić przejrzystość 
podmiotów oraz procedur ADR, niezbędne 
jest otrzymanie przez strony wszystkich 
informacji potrzebnych im do podjęcia 
świadomej decyzji przez zaangażowaniem 
się w procedurę ADR

(18) Z zastrzeżeniem przepisów krajowych 
wprowadzających wymóg udziału 
przedsiębiorców w procedurze ADR, aby 
zapewnić przejrzystość podmiotów oraz 
procedur ADR, niezbędne jest otrzymanie 
przez strony wszystkich informacji 
potrzebnych im do podjęcia świadomej 
decyzji przez zaangażowaniem się w 
procedurę ADR

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich funkcjonują obowiązkowe mechanizmy ADR 
wymagające w pewnych okolicznościach uczestnictwa przedsiębiorstw w procedurach ADR.

Poprawka 171
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni. Podmiot 
ADR powinien móc przedłużyć ten okres, 
jeśli wymaga tego złożoność danego sporu.

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni
kalendarzowych, licząc od daty
otrzymania przez podmiot ADR
kompletnej dokumentacji dotyczącej 
skargi. Podmiot ADR powinien móc 
przedłużyć ten okres, jeśli wymaga tego 
złożoność danego sporu.

Or. fr

Poprawka 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni. Podmiot 
ADR powinien móc przedłużyć ten okres, 
jeśli wymaga tego złożoność danego sporu.

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania 
skargi przez podmiot ADR do momentu 
zaproponowania rozwiązania przez 
podmiot ADR. W przypadku bardzo 
złożonych sporów podmioty ADR powinny
mieć wyjątkowo możliwość przedłużenia 
tego okresu w związku z koniecznością 
przeprowadzenia obiektywnej kontroli 
określonych aspektów danego sporu.

Or. de

Poprawka 173
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni. Podmiot 
ADR powinien móc przedłużyć ten okres, 
jeśli wymaga tego złożoność danego sporu.

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni. Podmiot 
ADR powinien móc przedłużyć ten okres, 
jeśli wymaga tego złożoność danego sporu,
lub z innych uzasadnionych przyczyn.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić podmiotom ADR przedłużenie tego terminu, gdy jest to uzasadnione, by 
konsumenci uzyskali rozwiązanie nie tyle szybkie, co dobrej jakości.

Poprawka 174
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Konsumenci nie zawsze mogą 
skorzystać z polubownego rozwiązania 
sporu, ponieważ nie wiedzą o 
funkcjonowaniu podmiotów ADR lub 
ponieważ po prostu nie chcą podjąć takich 
działań. Jednocześnie możliwe jest 
potajemne i systematyczne 
funkcjonowanie nieuczciwych lub 
wprowadzających w błąd praktyk 
handlowych, mających bardzo negatywny 
wpływ na wielu konsumentów, które to 
praktyki nie są potępiane ani zwalczane. 
W takich wypadkach podmiot ADR 
powinien dysponować uprawnieniami do 
podjęcia decyzji o uruchomieniu procedur 
dochodzeniowych w oparciu o swoje 
doświadczenie w zakresie praktyk 
handlowych, które niekoniecznie stanowią 
przedmiot skarg ze strony konsumentów, 
lecz w przypadku których słusznie 
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podejrzewa się lub w przypadku których 
dostępne są dowody, że stanowią one 
istotne naruszenie praw konsumentów i 
tym samym wymagają szczególnej uwagi. 
Podmiot ADR powinien być w stanie 
poinformować ogół społeczeństwa o 
wynikach takiego dochodzenia i przekazać 
ogólnodostępne zalecenia 
przedsiębiorcom celem poprawy ich 
bezprawnego zachowania.

Or. el

Uzasadnienie

Bez oczekiwania na złożenie skargi, podmioty ADR powinny mieć możliwość podjęcia decyzji 
o zbadaniu praktyk handlowych słusznie podejrzewanych o wprowadzanie w błąd 
i stanowiących istotne naruszenie praw dużej liczby konsumentów, zgodnie z dostępną 
dokumentacją dowodową. Organy ADR powinny informować ogół społeczeństwa o wynikach 
takiego dochodzenia i wydać ogólnodostępne zalecenia przedsiębiorcom, celem poprawy ich 
bezprawnego zachowania.

Poprawka 175
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów 
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia.

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne dla konsumentów.

Or. fr

Poprawka 176
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia.

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla stron racjonalne 
z ekonomicznego punktu widzenia. Strona, 
która wygrała, powinna otrzymać na 
zakończenie procedury ADR od strony 
przegranej zwrot kosztów związanych z jej 
wszczęciem.

Or. de

Poprawka 177
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów 
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia.

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne dla konsumentów, aby 
korzystanie z takich procedur pozostawało 
dla konsumentów racjonalne z 
ekonomicznego punktu widzenia. Państwa 
członkowskie podejmują decyzję dotyczącą 
właściwej formy finansowania procedur 
ADR przez branżę w ramach ich 
jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci nie będą skłonni korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jeśli 
będą się z nimi wiązać koszty. Zasady proceduralne dotyczące roszczeń błahych lub 
dokuczliwych ograniczą zakres roszczeń do tych absolutnie niezbędnych. W bieżącej sytuacji 
gospodarczej należy jasno wykazać, że procedury ADR nie będą finansowane przez 
podatnika, lecz przez branżę.
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Poprawka 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów 
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia.

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi i w miarę możliwości 
łatwymi do oszacowania kosztami dla 
konsumentów lub przedsiębiorców, aby 
korzystanie z takich procedur pozostawało 
dla konsumentów racjonalne z 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Na potrzeby większej dostępności i przejrzystości konsument lub przedsiębiorca powinien 
mieć możliwość łatwego oszacowania kosztów proceduralnych na podstawie jasnych zasad, 
przed wszczęciem procedury.

Poprawka 179
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów 
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia.

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne dla konsumenta. Jeżeli 
zostaną naliczone koszty, powinny one być 
racjonalne, proporcjonalne i niewielkie, 
żeby procedury ADR były dostępne, 
atrakcyjne i korzystne pod względem 
kosztów.

Or. en
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Poprawka 180
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów 
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia.

(20) Procedury ADR powinny być 
nieodpłatne lub wiązać się jedynie z 
umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów, aby korzystanie z takich 
procedur pozostawało dla konsumentów 
racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia. Jeżeli zostaną naliczone koszty, 
powinny one być racjonalne, 
proporcjonalne i niewielkie, żeby 
procedury ADR były dla konsumentów 
dostępne, atrakcyjne i korzystne pod 
względem kosztów. 
Nie powinno to ograniczać możliwości 
funkcjonujących już usług rozwiązywania 
sporów poprzez pobieranie opłat od 
przedsiębiorstw za ich usługi dla każdego 
przypadku lub w oparciu o obciążenie 
nakładane na branżę.

Or. en

Poprawka 181
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Procedury ADR powinny być 
sprawiedliwe, aby strony sporu były w 
pełni informowane o swoich prawach i 
konsekwencjach wyborów 
podejmowanych przez nie w kontekście 
procedury ADR.

(21) Procedury ADR powinny być 
sprawiedliwe, aby strony sporu były w 
pełni informowane o swoich prawach i 
konsekwencjach wyborów 
podejmowanych przez nie w kontekście 
procedury ADR. Podmioty ADR winny 
informować konsumentów o ich prawach 
zgodnie z przepisami prawa przed 
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wyrażeniem zgody lub odrzuceniem 
nałożonego lub proponowanego 
rozwiązania. Obie strony powinny mieć 
również możliwość podawania informacji 
i przedstawiania dowodów bez potrzeby 
fizycznej obecności.

Or. en

Poprawka 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Porozumienie między konsumentem 
a przedsiębiorcą w sprawie wniesienia 
skargi do podmiotu ADR nie powinno 
pozbawiać konsumenta ani przedsiębiorcy 
praw do podjęcia uzyskania 
zadośćuczynienia na drodze sądowej. W 
związku z tym w przypadku podmiotów 
ADR, które narzucają rozwiązania, takie 
rozwiązania powinny być wiążące dla 
stron tylko wówczas, gdy strony zostały 
wcześniej poinformowane o ich wiążącym 
charakterze i zaakceptowały to w odrębny 
sposób.

Or. en

Poprawka 183
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Porozumienie między konsumentem 
a przedsiębiorcą w sprawie wniesienia 
skargi do podmiotu ADR nie powinno 
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mieć charakteru wiążącego dla 
konsumenta, jeżeli zostało ono zawarte 
przed zaistnieniem sporu i jeżeli pozbawia 
konsumenta prawa do podjęcia działań 
przed sądami w celu rozstrzygnięcia tego 
sporu. W związku z tym w przypadku 
podmiotów ADR, które narzucają 
rozwiązania, takie rozwiązania powinny 
być wiążące dla stron tylko wówczas, gdy 
strony zostały wcześniej poinformowane o 
ich wiążącym charakterze i zaakceptowały 
to w odrębny sposób, z wyjątkiem 
przypadku, gdy przepisy krajowe 
przewidują, że rozwiązania obowiązują 
wyłącznie przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 184
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W trosce o przestrzeganie uznanej 
zasady wolności wyniki procedur ADR nie 
powinny być wiążące dla stron, chyba że 
strony są poinformowane o ich wiążącym 
charakterze przed rozpoczęciem procedury 
oraz wyraźnie się na to zgodziły. Nie 
narusza to ustawodawstwa krajowego 
stanowiącego, że rozwiązania ADR 
obowiązują przedsiębiorcę.

Or. en

Poprawka 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Zachęca Komisję do rozwoju Sieci 
Europejskiego Centrum Konsumenckiego, 
by dysponowała ona kompetencjami 
prawnymi w zakresie ADR, a w 
szczególności sporów transgranicznych.

Or. en

Poprawka 186
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Komisja Europejska powinna, w 
razie konieczności, przydzielać niezbędne 
fundusze z programu na rzecz ochrony 
konsumentów na lata 2014–2020, 
zwłaszcza na pokrycie kosztów tworzenia 
nowych podmiotów, szkolenia mediatorów 
lub innego personelu pomocniczego oraz 
zapewnianie konsumentom informacji i 
pomocy. Istniejące zasoby i punkty 
kontaktowe powinny być organizowane 
efektywniej, by obywatele mieli 
zapewniony dostęp do informacji.

Or. fr

Poprawka 187
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Zważywszy na rosnącą wagę 
koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz społeczne oddziaływanie i 
wiarygodność przedsiębiorstwa, 
publikacja nieuczciwych lub 
wprowadzających w błąd praktyk 
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handlowych może spowodować większe 
straty niż kary finansowe. Możliwość 
opublikowania proponowanych rozwiązań 
przez podmiot ADR, umożliwiających 
skuteczniejsze rozwiązywanie sporów, 
może stanowić cenne narzędzie dla 
przedsiębiorców systematycznie 
odmawiających ich stosowania, dzięki 
któremu zostaną zmotywowani do 
energicznej realizacji obopólnego procesu 
rozwiązywania sporów i zapobiegania 
takiemu zachowaniu w przyszłości, przy 
jednoczesnej ochronie interesów 
konsumentów.

Or. el

Uzasadnienie

Zważywszy na rosnącą obecnie wagę społecznej odpowiedzialności biznesu i wiarygodności 
przedsiębiorstwa, mającą również istotny wpływ na rynek, możliwość publikacji 
proponowanych rozwiązań przez podmioty ADR może stanowić środek nacisku na 
przedsiębiorców odrzucających i odmawiających ich wdrożenia w celu rozwiązania sporów i 
zapobieżenia podobnemu zachowaniu w przyszłości.

Poprawka 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) W przypadku procedur ADR, w 
których narzuca się wiążące rozwiązania, 
konsumenci powinni mieć zapewniony co 
najmniej taki sam poziom ochrony, jaki 
został ustanowiony w wiążących 
przepisach prawa państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
utworzony został podmiot ADR, a także 
ochrony zapewnionej przepisami 
obowiązującego prawa państwa 
członkowskiego, w którym konsument 
posiada swoje miejsce zwykłego pobytu.
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Or. en

Poprawka 189
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) W przypadku procedur ADR, w 
których narzuca się wiążące rozwiązanie 
na konsumenta, konsument powinien 
mieć zapewniony co najmniej taki sam 
poziom ochrony jaki został ustanowiony w 
wiążących przepisach prawa państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
utworzony został podmiot ADR. W 
przypadku sporów transgranicznych na 
skutek rozwiązania narzuconego przez 
podmiot ADR konsument nie powinien 
być pozbawiony ochrony gwarantowanej 
na mocy wiążących przepisów prawa 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego znajduje się miejsce zwykłego 
pobytu konsumenta.

Or. en

Poprawka 190
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Istotnym elementem procedur ADR 
jest poufność, dlatego niniejsza dyrektywa 
powinna zapewniać minimalny poziom 
zgodności przepisów postępowania 
cywilnego w odniesieniu do sposobu 
ochrony poufności procedur ADR podczas 
dalszych postępowań sądowych w 
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sprawach cywilnych lub handlowych albo 
postępowań arbitrażowych.

Or. en

Poprawka 191
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Aby pogodzić potrzebę dostępu 
konsumentów do procedur ADR z jednej 
strony oraz konieczność ochrony 
przedsiębiorców przed nieuczciwymi i 
nieuzasadnionymi skargami z drugiej 
strony, niezbędne jest, by skargi takie były 
składane podmiotom ADR w dobrej 
wierze, mianowicie: (a) z proceduralnego 
punktu widzenia konsument powinien 
załączyć do skargi stosowne dowody 
stanowiące podstawę przedmiotowego 
sporu, (b) z etycznego punktu widzenia 
przedsiębiorca powinien znać zarzuty 
przeciwko niemu i móc wyrazić swoją 
opinię, być może w ramach wewnętrznej 
procedury obsługi skarg, zanim skarga 
zostanie przekazana do podmiotu ADR, 
oraz (c) z prawnego punktu widzenia 
należy wykluczyć możliwość przekazania 
sporu do rozwiązania przez podmiot ADR, 
dopóki nie zostaną uprzednio 
wykorzystane bez powodzenia wszelkie 
środki osiągnięcia polubownego 
porozumienia bezpośrednio pomiędzy 
przedsiębiorcą a konsumentem.

Or. el

Poprawka 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) W celu trwałego i skutecznego 
funkcjonowania podmioty ADR powinny 
otrzymywać odpowiednie środki na 
prowadzenie działalności. Podmioty te 
powinny być finansowane ze środków 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 193
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Aby zachęcić strony do korzystania z 
ADR, państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby przepisy dotyczące 
okresów przedawnienia nie 
uniemożliwiały stronom wstąpienia na
drogę sądową, gdyby ich starania na rzecz 
znalezienia rozwiązania z wykorzystaniem 
procedury ADR się nie powiodły. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
osiągnięcie tego rezultatu także w 
przypadku, gdy niniejsza dyrektywa nie 
dokonuje harmonizacji krajowych 
przepisów dotyczących okresów 
przedawnienia. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć wpływu na przepisy 
dotyczące okresów przedawnienia, o 
których mowa w umowach 
międzynarodowych wykonywanych w 
państwach członkowskich, na przykład w 
dziedzinie prawa transportowego.

Or. en

Poprawka 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Gdy powstaje spór, ważne jest, by 
konsumenci mogli szybko zidentyfikować 
podmioty ADR właściwe do rozpatrzenia 
ich skargi i by wiedzieli, czy dany 
przedsiębiorca będzie uczestniczył w 
postępowaniu skierowanym do podmiotu 
ADR. Przedsiębiorcy powinni zatem 
przedstawiać takie informacje w swych 
głównych dokumentach handlowych i, 
jeśli mają stronę internetową, na swoich 
stronach internetowych. Obowiązek ten nie 
powinien naruszać przepisów art. 6 ust. 1 
lit. t), art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów. Artykuł 6 
ust. 1 lit. t) dyrektywy 2011/83/UE 
stanowi, że w przypadku umów 
konsumenckich zawieranych na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
przedsiębiorca musi poinformować 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń, którym podlega przedsiębiorca, 
oraz możliwości dostępu do tych procedur, 
zanim konsument zostanie związany 
umową. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 
2011/83/UE stanowi, że w odniesieniu do 
umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca udziela 
konsumentowi powyższych informacji na 
papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to 
zgodę, na innym trwałym nośniku.

(22) Gdy powstaje spór, ważne jest, by 
konsumenci mogli szybko zidentyfikować 
podmioty ADR właściwe do rozpatrzenia 
ich skargi. Przedsiębiorcy, którzy 
zobowiązują się korzystać z usług 
podmiotów ADR, powinni zatem podawać 
konsumentom informacje na temat adresu 
lub strony internetowej danego podmiotu 
ADR, przez który są obsługiwani. 
Informacje te powinny być podawane w 
sposób jasny i zrozumiały oraz powinny 
być łatwo, bezpośrednio i stale dostępne na 
stronach internetowych przedsiębiorców, 
jeśli takie mają, w ogólnych warunkach 
umów o sprzedaż towarów lub o 
świadczenie usług między przedsiębiorcą a 
konsumentem, a także za każdym razem, 
gdy przedsiębiorca odrzuci skargę 
wniesioną do niego bezpośrednio przez 
konsumenta. Obowiązek ten nie powinien 
naruszać przepisów art. 6 ust. 1 lit. t), art. 7 
ust. 1 i art. 8 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw 
konsumentów. Artykuł 6 ust. 1 lit. t) 
dyrektywy 2011/83/UE stanowi, że w 
przypadku umów konsumenckich 
zawieranych na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca musi 
poinformować konsumenta o możliwości 
skorzystania z pozasądowych 
mechanizmów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń, którym podlega 
przedsiębiorca, oraz możliwości dostępu 
do tych procedur, zanim konsument 
zostanie związany umową. Artykuł 7 ust. 1 
dyrektywy 2011/83/UE stanowi, że w 
odniesieniu do umów zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca 
udziela konsumentowi powyższych 
informacji na papierze lub, jeżeli 
konsument wyrazi na to zgodę, na innym 
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trwałym nośniku.

Or. fr

Poprawka 195
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Gdy powstaje spór, ważne jest, by 
konsumenci mogli szybko zidentyfikować 
podmioty ADR właściwe do rozpatrzenia 
ich skargi i by wiedzieli, czy dany 
przedsiębiorca będzie uczestniczył w 
postępowaniu skierowanym do podmiotu 
ADR. Przedsiębiorcy powinni zatem 
przedstawiać takie informacje w swych 
głównych dokumentach handlowych i, jeśli 
mają stronę internetową, na swoich 
stronach internetowych. Obowiązek ten nie 
powinien naruszać przepisów art. 6 ust. 1 
lit. t), art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów. Artykuł 6 
ust. 1 lit. t) dyrektywy 2011/83/UE 
stanowi, że w przypadku umów 
konsumenckich zawieranych na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
przedsiębiorca musi poinformować 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń, którym podlega przedsiębiorca, 
oraz możliwości dostępu do tych procedur, 
zanim konsument zostanie związany 
umową. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 
2011/83/UE stanowi, że w odniesieniu do 
umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca udziela 
konsumentowi powyższych informacji na 
papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to 
zgodę, na innym trwałym nośniku.

(22) Gdy powstaje spór, ważne jest, by 
konsumenci mogli szybko zidentyfikować 
podmioty ADR właściwe do rozpatrzenia 
ich skargi i by mieli pewność, że 
przedsiębiorca będzie uczestniczył w 
postępowaniu skierowanym do podmiotu 
ADR. Przedsiębiorcy powinni zatem 
przedstawiać takie informacje w swych 
głównych dokumentach handlowych i, jeśli 
mają stronę internetową, na swoich 
stronach internetowych. Obowiązek ten nie 
powinien naruszać przepisów art. 6 ust. 1 
lit. t), art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów. Artykuł 6 
ust. 1 lit. t) dyrektywy 2011/83/UE 
stanowi, że w przypadku umów 
konsumenckich zawieranych na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
przedsiębiorca musi poinformować 
konsumenta o możliwości skorzystania z 
pozasądowych mechanizmów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń, którym podlega przedsiębiorca, 
oraz możliwości dostępu do tych procedur, 
zanim konsument zostanie związany 
umową. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 
2011/83/UE stanowi, że w odniesieniu do 
umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca udziela 
konsumentowi powyższych informacji na 
papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to 
zgodę, na innym trwałym nośniku.
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Or. da

Poprawka 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Obowiązek informowania nie 
powinien naruszać przepisów art. 6 ust. 1 
lit. t), art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 
2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie praw konsumentów, art. 183 ust. 
1 zdanie drugie oraz art. 185 ust. 1 i ust. 3 
lit. l) dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i asekuracyjnej 
(Wypłacalność II)1, ani art. 3 ust. 4 lit. a) 
oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na 
odległość2.
____________________

1 Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązki udzielania informacji konsumentom przez przedsiębiorstwa, o których to 
obowiązkach mowa w punkcie 22 preambuły, nie są uregulowane wyłącznie w dyrektywie w 
sprawie praw konsumentów. Dyrektywy sektorowe również zawierają wytyczne dotyczące 
obowiązkowego informowania konsumentów o pozasądowych procedurach rozstrzygania 
sporów i dochodzenia roszczeń, na przykład dyrektywa ramowa Wypłacalność II i dyrektywa 
dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość.
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Poprawka 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa nie nakazuje, aby 
udział przedsiębiorców w procedurach 
ADR był obowiązkowy ani by wynik 
takich procedur był wiążący dla 
przedsiębiorców, gdy konsument wniósł 
przeciwko nim skargę. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza jednak żadnych 
przepisów krajowych czyniących udział 
przedsiębiorców w takich procedurach 
obowiązkowym lub ich wynik wiążącym 
dla przedsiębiorców, pod warunkiem że 
przepisy takie nie utrudniają stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

(23) Niniejsza dyrektywa nie nakazuje, aby 
udział przedsiębiorców w procedurach 
ADR był obowiązkowy ani by wynik 
takich procedur był wiążący dla 
przedsiębiorców, gdy konsument wniósł 
przeciwko nim skargę. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza jednak żadnych 
przepisów krajowych czyniących udział 
przedsiębiorców w takich procedurach 
obowiązkowym lub ich wynik wiążącym 
dla przedsiębiorców, pod warunkiem że 
przepisy takie nie utrudniają stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Jeżeli 
wynik procedury ADR będzie dla 
przedsiębiorcy wiążący na mocy przepisów 
krajowych, wówczas należy zapewnić 
prawo do kontroli sądowej. 

Or. de

Poprawka 198
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa nie nakazuje, aby 
udział przedsiębiorców w procedurach 
ADR był obowiązkowy ani by wynik 
takich procedur był wiążący dla 
przedsiębiorców, gdy konsument wniósł 
przeciwko nim skargę. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza jednak żadnych 
przepisów krajowych czyniących udział 
przedsiębiorców w takich procedurach 

(23) Niniejsza dyrektywa nie nakazuje, aby 
udział przedsiębiorców w procedurach 
ADR był obowiązkowy. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza jednak żadnych 
przepisów krajowych czyniących udział 
przedsiębiorców w takich procedurach 
obowiązkowym lub ich wynik wiążącym 
dla przedsiębiorców, pod warunkiem że 
przepisy takie nie utrudniają stronom 



PE489.695v01-00 50/154 AM\903359PL.doc

PL

obowiązkowym lub ich wynik wiążącym 
dla przedsiębiorców, pod warunkiem że 
przepisy takie nie utrudniają stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. da

Poprawka 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Państwa członkowskie powinny 
ułatwiać organizacjom reprezentującym 
konsumentów i przedsiębiorstwom udział 
w tworzeniu systemu ADR i w zarządzaniu 
takim systemem, w szczególności w 
sprawach dotyczących zasad 
bezstronności i niezależności.

Or. en

Poprawka 200
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W celu zmniejszenia niepotrzebnych 
obciążeń dla alternatywnych systemów 
rozstrzygania sporów państwa 
członkowskie powinny zachęcać 
konsumentów do podejmowania próby 
polubownego rozstrzygnięcia sporu z 
przedsiębiorcą przed skierowaniem skarg 
do podmiotu ADR lub sądu. W 
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sytuacjach, gdy konsumenci są 
zobowiązani najpierw skontaktować się z 
przedsiębiorcą przed skierowaniem skargi 
do podmiotu ADR, państwa członkowskie 
zapewniają, by po skontaktowaniu się 
konsumenta z przedsiębiorcą, 
przedsiębiorca udzielił odpowiedzi w 
terminie nieprzekraczającym dwudziestu 
dni roboczych, a w razie braku udzielenia 
odpowiedzi lub w sytuacji, gdy strony nie 
osiągną porozumienia polubownego, 
konsument mógł skierować skargę do 
podmiotu ADR. Wewnętrzne systemy 
rozpatrywania skarg w poszczególnych 
przedsiębiorstwach mogą być skutecznym 
rozwiązaniem pozwalającym uniknąć 
eskalacji sporów na późniejszym etapie. 
Państwa członkowskie powinny móc 
utrzymać lub wprowadzić przepisy 
krajowe dotyczące procedur mających 
zastosowanie do wewnętrznych procedur 
rozpatrywania skarg.

Or. en

Poprawka 201
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Państwa członkowskie powinny 
angażować przedstawicieli stowarzyszeń 
branżowych, zawodów prawniczych i 
organizacji konsumenckich do udziału w 
tworzeniu systemu ADR i w systemie 
zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do 
zasad bezstronności i niezależności.

Or. fr

Poprawka 202
Louis Grech
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Państwa członkowskie powinny 
mieć swobodę utrzymania lub 
wprowadzenia minimalnych limitów 
określających wartość dopuszczalnego 
roszczenia ADR bez określania limitu 
ograniczającego dostęp konsumentów do 
procedur ADR.

Or. en

Poprawka 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by podmioty ADR 
współpracowały w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych.

(24) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by podmioty ADR 
współpracowały w zakresie rozstrzygania 
sporów transgranicznych i prowadziły 
regularną wymianę dobrych praktyk, 
zarówno w odniesieniu do rozstrzygania 
sporów transgranicznych, jak i krajowych.

Or. fr

Poprawka 204
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy wzmocnić w ramach Unii sieci 
podmiotów ADR, które ułatwiają 
rozstrzyganie sporów transgranicznych, 
takie jak FIN-NET w obszarze usług 
finansowych. Państwa członkowskie 

(25) Należy wzmocnić w ramach Unii sieci 
podmiotów ADR, takie jak FIN-NET w 
obszarze usług finansowych. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
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powinny zachęcać podmioty ADR do 
uczestnictwa w takich sieciach.

ADR do uczestnictwa w takich sieciach.

Or. en

Uzasadnienie

FIN-NET to sieć zapewniająca współdzielenie najlepszych praktyk i wiedzy, która jednak nie 
uczestniczy w rozwiązywaniu konkretnych sporów.

Poprawka 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu rozpowszechnienia wśród 
konsumentów i przedsiębiorców wiedzy na 
temat istniejących już instrumentów 
prawnych takich jak rozporządzenie (WE) 
nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiające europejskie 
postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń1, dyrektywa 2008/52/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie niektórych 
aspektów mediacji w sprawach cywilnych 
i handlowych2 oraz rozporządzenie (WE) 
nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
utworzenia Europejskiego Tytułu 
Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych3

Komisja powinna bezzwłocznie zadbać o 
zaangażowanie w zakrojoną na szeroką 
skalę kampanię informacyjną urzędów 
krajowych, sądów, izb adwokackich i 
handlowych, centrali konsumenckich, 
ubezpieczycieli zajmujących się kosztami 
związanymi z ochroną interesów 
prawnych oraz innych właściwych 
organizacji. W tym celu Komisja powinna 
udostępnić kompleksowe wsparcie 
finansowe na przeprowadzenie 
odpowiednich kampanii 
ogólnoeuropejskich i krajowych. Wraz z 
wejściem w życie procedury ADR Komisja 
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powinna również przeprowadzić podobną 
kampanię ukierunkowaną na wsparcie 
realizacji procedury ADR.
____________________

1 Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3.
3 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 15.

Or. de

Poprawka 206
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Bliska współpraca między 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 
którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów.

(26) Bliska współpraca między 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 
którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów,
lecz współpraca taka nie powinna 
zagrażać niezawisłości podmiotów ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić niezawisłość podmiotów ADR od organów regulacyjnych/ wykonawczych, by 
nie zniechęcić przedsiębiorców do stosowania ADR.

Poprawka 207
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Bliska współpraca między 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 

(26) Bliska współpraca między 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 
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którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów.

którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów. W 
tym samym duchu Komisja powinna 
wspierać i ułatwiać wymianę doświadczeń 
pomiędzy podmiotami ADR na szczeblu 
europejskim w celu promowania 
najlepszych praktyk i wymiany 
doświadczeń.

Or. fr

Poprawka 208
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Bliska współpraca między 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 
którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów.

(26) Bliska współpraca między Komisją, 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 
którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów.

Komisja powinna ułatwiać współpracę 
administracyjną między państwami 
członkowskimi, podmiotami ADR i 
przedstawicielami zawodów prawniczych 
poprzez organizowanie regularnych 
spotkań z różnymi zainteresowanymi 
stronami w celu wymiany dobrych praktyk 
i fachowej wiedzy technicznej pomiędzy 
podmiotami ADR oraz dyskutowania o 
wszelkich problemach wynikających z 
funkcjonowania systemów ADR.

Or. fr

Poprawka 209
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) W celu poprawy zasięgu i dostępu 
konsumentów do ADR w UE należy 
zachęcać do rozwoju regionalnych i 
ogólnoeuropejskich podmiotów ADR. Do 
celów niniejszej dyrektywy podmiot ADR 
należy uznać za ogólnoeuropejski, jeżeli 
jest on wspólny dla co najmniej jednej 
trzeciej państw członkowskich lub powstał 
jako europejskie stowarzyszenie 
zrzeszające podmioty ADR. Takie 
podmioty można ustanawiać na podstawie 
prawa europejskiego, np. jako europejskie 
zgrupowania interesów gospodarczych.

Or. en

Poprawka 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
powinny one być ściśle monitorowane. 
Komisja i organy właściwe na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinny publikować 
i uaktualniać wykaz podmiotów ADR, 
które spełniają wymogi niniejszej 
dyrektywy. Inne organy, takie jak 
podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, powinny 
również publikować ten wykaz. Właściwe 
organy powinny również publikować 
regularne sprawozdania o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR. 

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
państwa członkowskie powinny wyznaczyć 
właściwy organ lub organy, które powinny 
ściśle monitorować i nadzorować te 
podmioty. Komisja i organy właściwe na 
podstawie niniejszej dyrektywy powinny 
publikować i uaktualniać wykaz 
podmiotów ADR, które spełniają wymogi 
niniejszej dyrektywy. Inne organy, takie 
jak podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, powinny 
również publikować ten wykaz. Właściwe 
organy powinny również publikować 



AM\903359PL.doc 57/154 PE489.695v01-00

PL

Podmioty ADR powinny przekazywać 
właściwym organom szczegółowe 
informacje, na których powinny się opierać 
te sprawozdania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać podmioty ADR do 
dostarczania takich informacji z 
wykorzystaniem zalecenia Komisji 
2010/304/UE w sprawie stosowania 
zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów.

regularne sprawozdania o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR w 
swoich państwach członkowskich. 
Podmioty ADR powinny przekazywać 
właściwym organom szczegółowe 
informacje, na których powinny się opierać 
te sprawozdania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać podmioty ADR do 
dostarczania takich informacji z 
wykorzystaniem zalecenia Komisji 
2010/304/UE w sprawie stosowania 
zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów.

Or. en

Poprawka 211
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
powinny one być ściśle monitorowane. 
Komisja i organy właściwe na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinny publikować 
i uaktualniać wykaz podmiotów ADR, 
które spełniają wymogi niniejszej 
dyrektywy. Inne organy, takie jak 
podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, powinny 
również publikować ten wykaz. Właściwe 
organy powinny również publikować 
regularne sprawozdania o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR. 
Podmioty ADR powinny przekazywać 
właściwym organom szczegółowe 
informacje, na których powinny się opierać 
te sprawozdania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać podmioty ADR do 
dostarczania takich informacji z 

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
powinny one być ściśle monitorowane. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć właściwy organ. Niniejsza 
dyrektywa nie wyklucza możliwości 
wyznaczenia przez państwo członkowskie 
kilku właściwych organów dla 
sektorowych organów ADR. W takiej 
sytuacji państwa członkowskie określą, 
który z właściwych organów stanowi 
punkt kontaktowy dla Komisji. Komisja i 
organy właściwe na podstawie niniejszej 
dyrektywy powinny publikować i 
uaktualniać wykaz podmiotów ADR, które 
spełniają wymogi niniejszej dyrektywy. 
Właściwe organy nie mogą odmówić 
zgłoszenia podmiotów ADR zgodnych z 
niniejszą dyrektywą, w tym podmiotów 
regionalnych i ogólnoeuropejskich, bez 
względu na ich stan prawny. Inne organy, 
takie jak podmioty ADR, organizacje 
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wykorzystaniem zalecenia Komisji 
2010/304/UE w sprawie stosowania 
zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów.

konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, powinny 
również publikować ten wykaz. Właściwe 
organy powinny również publikować 
regularne sprawozdania o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR. 
Podmioty ADR powinny przekazywać 
właściwym organom szczegółowe 
informacje, na których powinny się opierać 
te sprawozdania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać podmioty ADR do 
dostarczania takich informacji z 
wykorzystaniem zalecenia Komisji 
2010/304/UE w sprawie stosowania 
zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów. 
26.

Or. en

Poprawka 212
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Przyznawanie podmiotom ADR 
europejskiego znaku jakości powinno 
przyczynić się do zwiększenia zaufania i 
przekonania obywateli europejskich do 
jakości systemu ADR w transakcjach 
transgranicznych. Państwa członkowskie 
zapewniają, by wszelkie takie znaki zostały 
przekazane wyłącznie systemom ADR 
spełniającym wszystkie wymagania 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 213
Louis Grech
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Przyznawanie podmiotom ADR 
europejskiego znaku jakości powinno 
przyczynić się do zwiększenia zaufania i 
przekonania obywateli europejskich do 
jakości systemu ADR, zwłaszcza przy 
dokonywaniu zakupów ponad granicami. 
Łatwo rozpoznawalny europejski znak 
jakości, regularnie monitorowany i 
nadzorowany przez państwa członkowskie 
i Komisję Europejską, powinien stanowić 
dla konsumentów gwarancję, że właściwy 
podmiot ADR przestrzega kryteriów 
jakości określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Jest konieczne, by państwa 
członkowskie ustanowiły kary za 
naruszanie przepisów niniejszej dyrektywy 
związanych z informowaniem 
konsumentów przez przedsiębiorców oraz 
informacjami, które mają być 
przekazywane przez podmioty ADR 
właściwym organom, a także by zapewniły 
ich egzekwowanie. Kary te powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(28) Jest konieczne, by państwa 
członkowskie ustanowiły kary za 
naruszanie przepisów niniejszej dyrektywy 
związanych z informowaniem 
konsumentów przez przedsiębiorców oraz
informacjami, które mają być 
przekazywane przez podmioty ADR 
właściwym organom, a także by zapewniły 
ich egzekwowanie. Kary te powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Kary nakłada się po wcześniejszych 
bezskutecznych upomnieniach.

Or. de
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Uzasadnienie

Celem dodanego fragmentu jest uniknięcie nadmiernej biurokracji; powinien się on również 
przyczynić do rozwiązywania prostych niezgodności.

Poprawka 215
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Jest konieczne, by państwa 
członkowskie ustanowiły kary za 
naruszanie przepisów niniejszej dyrektywy 
związanych z informowaniem 
konsumentów przez przedsiębiorców oraz 
informacjami, które mają być 
przekazywane przez podmioty ADR 
właściwym organom, a także by zapewniły 
ich egzekwowanie. Kary te powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(28) Jest konieczne, by państwa 
członkowskie ustanowiły kary za 
naruszanie przepisów niniejszej dyrektywy 
związanych z informowaniem 
konsumentów przez przedsiębiorców, a 
także by zapewniły ich egzekwowanie. 
Kary te powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka art. 17 ust. 2 stanowi, iż dostawcy ADR niespełniający wymogów 
dyrektywy powinni zostać usunięci z listy podmiotów ADR. Tym samym nie ma potrzeby 
nakładania dodatkowych kar na podmioty ADR, które mogłyby je zniechęcić do uzyskania 
statusu podmiotów umieszczonych na liście zgodnie z przepisami dyrektywy.

Poprawka 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie przyczynianie się do 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony 

(31) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie przyczynianie się do 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez osiągnięcie
wysokiego poziomu ochrony 
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konsumentów, nie może być w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie i tym samym może 
być lepiej osiągnięty na poziomie Unii, 
Unia Europejska może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym samym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co 
konieczne do osiągnięcia wspomnianego 
celu.

konsumentów, nie może być w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie i tym samym może 
być lepiej osiągnięty na poziomie Unii, 
Unia Europejska może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym samym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co 
konieczne do osiągnięcia wspomnianego 
celu.

Or. fr

Poprawka 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być przedkładane
podmiotom oferującym bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się, dzięki osiągnięciu 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
poprzez zagwarantowanie, by w razie 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami w związku ze sprzedażą 
towarów lub świadczeniem usług 
konsumenci mogli kierować skargi do 
podmiotów oferujących bezstronne, 
niezależne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe alternatywne procedury 
rozstrzygania sporów.

Or. fr

Poprawka 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być przedkładane 
podmiotom oferującym bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by konsumenci i przedsiębiorcy w 
przypadku sporu mogli dobrowolnie 
zwracać się do podmiotów oferujących
bezstronne, niezależne, przejrzyste, 
szybkie, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów.

Or. de

Poprawka 219
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być przedkładane 
podmiotom oferującym bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
w transakcjach transgranicznych i tym 
samym przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego
poprzez promowanie, by spory dotyczące 
transakcji transgranicznych między 
konsumentami a przedsiębiorcami mogły 
być na zasadzie dobrowolności 
przedkładane bezstronnym i przejrzystym 
podmiotom ADR oferującym szybkie, 
skuteczne i sprawiedliwe alternatywne 
procedury rozstrzygania sporów.

2. Dyrektywa nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 



AM\903359PL.doc 63/154 PE489.695v01-00

PL

przepisów wykraczających poza zakres 
postanowień niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być przedkładane 
podmiotom oferującym bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami, przed wszczęciem 
zwykłych procedur sądowych, były 
przedkładane podmiotom oferującym 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe alternatywne procedury 
rozstrzygania sporów.

Or. it

Uzasadnienie

Odpowiednio do pozytywnych doświadczeń niektórych państw członkowskich skuteczny 
alternatywny system rozstrzygania sporów powinien się opierać na obowiązkowym podjęciu 
próby osiągnięcia zgody, przed możliwym skorzystaniem ze zwykłych procedur sądowych.

Poprawka 221
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
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konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być przedkładane 
podmiotom oferującym bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów.

konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być przedkładane 
podmiotom oferującym bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów, zważywszy, że ADR ma charakter 
dobrowolny, a pomyślne przedłożenie 
sporu zależy od chęci stron do 
porozumienia się w kwestii wykorzystania 
ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ADR wraz z dokumentami uzupełniającymi daje klientom wrażenie, że dyrektywa 
zagwarantuje i zapewni konsumentom możliwość składania wszelkich skarg do organu ADR, 
przy zapewnieniu pełnego zakresu. W przeciwieństwie do dostępu do drogi sądowej, 
stanowiącego prawo konsumenta (z wyjątkiem ograniczonej liczby wyjątków, gdzie na 
podstawie ustawodawstwa UE ADR ma charakter obowiązkowy), wniosek nie zmieni 
słusznego, dobrowolnego charakteru ADR. Zasady te zapisuje się w dyrektywie, tak by 
określić właściwe oczekiwania. W niniejszej poprawce określono, że dyrektywa zapewnia 
państwom członkowskim możliwość korzystania ze (zgłoszonych) organów ADR i 
promowania ich w sposób umożliwiający obsługę sporów konsumenckich, gdy jest to tylko 
możliwe i właściwe, a także określenia, że dostęp do ADR ma charakter dobrowolny i zależy 
od chęci stron co do uczestnictwa w ADR.

Poprawka 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wewnętrznych i transgranicznych
wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 
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„procedurami ADR”. „procedurami ADR”, w sytuacji, gdy 
konsument nie uzyskał zadośćuczynienia 
od przedsiębiorcy.

Or. fr

Poprawka 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 
„procedurami ADR”.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje rozwiązanie bądź doprowadza 
do spotkania stron w celu ułatwienia 
zawarcia ugody, zwanych dalej 
„procedurami ADR”.

Or. de

Poprawka 224
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
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doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 
„procedurami ADR”.

doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 
„procedurami ADR”. Państwa 
członkowskie mogą postanowić, by decyzje 
podejmowane przez ich krajowe podmioty 
ADR były wiążące dla przedsiębiorców, o 
ile jedna ze stron nie zdecyduje się 
skierować sporu na drogę sądową. 

Or. da

Poprawka 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
sporów wynikających z umowy o sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę mającego siedzibę w Unii 
konsumentowi mającemu miejsce 
zamieszkania w Unii, poprzez interwencję 
podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 
„procedurami ADR”.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do procedur pozasądowego rozstrzygania 
transgranicznych sporów wynikających z 
umowy o sprzedaż towarów lub 
świadczenie usług przez przedsiębiorcę 
mającego siedzibę w Unii konsumentowi 
mającemu miejsce zamieszkania w Unii, 
poprzez interwencję podmiotu 
rozstrzygającego spory, który proponuje 
lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza 
do spotkania stron w celu ułatwienia 
zawarcia ugody.

Or. en

Poprawka 226
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porozumienie między konsumentem a 
przedsiębiorcą w sprawie wniesienia 
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skargi do podmiotu ADR nie powinno 
mieć charakteru wiążącego dla 
konsumenta, jeżeli zostało ono zawarte 
przed zaistnieniem sporu i jeżeli pozbawia 
konsumenta prawa do podjęcia działań 
przed sądami w celu rozstrzygnięcia tego 
sporu. W związku z tym w przypadku 
podmiotów ADR, które narzucają 
rozwiązania, takie rozwiązania powinny 
być wiążące dla stron tylko wówczas, gdy 
strony zostały wcześniej poinformowane o 
ich wiążącym charakterze i zaakceptowały 
to w odrębny sposób. Przepis ten nie 
powinien mieć zastosowania w przypadku, 
gdy przepisy krajowe stanowią, że wyniki 
procedury są wiążące dla przedsiębiorcy.

Or. en

Poprawka 227
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dyrektywa odnosi się również do 
podmiotów ADR utworzonych przez 
stowarzyszenia krajowe lub grupy firm i 
stanowiących podmiot prawny odrębny od 
danego przedsiębiorcy.

Or. en

Uzasadnienie

Brak wyjaśnienia zakresu obowiązywania dyrektywy z pewnością doprowadzi do rozbieżności 
w jej transpozycji i wdrożeniu i przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego dla wszystkich 
stron.

Poprawka 228
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

O ile są one zgodne z kryteriami jakości określonymi w niniejszej Dyrektywie, nie ma powodu, 
by wykluczać własne mechanizmy ADR, które stałyby się alternatywnymi metodami 
rozwiązywania sporów drugiej klasy i tym samym znikłyby z horyzontu, tworząc negatywne 
skutki dla zasięgu ADR.

Poprawka 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę;

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez jedną ze stron oraz które 
nie spełniają kryteriów określonych w 
rozdziale II niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 230
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
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których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę;

których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów są zatrudnione lub 
wynagradzane wyłącznie przez 
przedsiębiorcę lub stowarzyszenie 
branżowe, chyba że działanie tych 
podmiotów spełnia warunki określone w 
rozdziale II niniejszej dyrektywy, a 
wspomniane osoby fizyczne respektują 
warunki szczególne, o których mowa w 
art. 6 ust. 2a niniejszej dyrektywy;

Or. fr

Poprawka 231
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę;

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
przypadku gdy osoby fizyczne 
odpowiadające za rozstrzygnięcie sporu są 
zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, chyba że podmioty te 
spełniają ogólne wymagania określone w 
rozdziale II zgodnie z art. 17 oraz gdy 
spełnione są następujące dodatkowe 
warunki:
- osoby fizyczne odpowiadające za 
rozstrzygnięcie sporu są hierarchicznie 
niezależne od przedsiębiorcy i nie może on 
wydawać im poleceń;

- wynagrodzenie osób fizycznych 
odpowiadających za rozstrzygnięcie sporu 
nie jest uzależnione od wyniku procedury 
rozstrzygania sporu;
- osoby fizyczne odpowiadające za 
rozstrzygnięcie sporu nie były zatrudnione 
przez przedsiębiorcę będącego stroną w 
sporze przez okres trzech lat przed 
objęciem stanowiska;



PE489.695v01-00 70/154 AM\903359PL.doc

PL

- podmiot zajmujący się rozstrzyganiem 
sporów jest poddawany rocznej ocenie 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym został 
ustanowiony, pod kątem przestrzegania 
zasad określonych w dyrektywie;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać mediacji zapewnionej przez przedsiębiorców lub własnej mediacji, gdyż 
stanowią one istotną część mechanizmów alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
Zalecenie 98/257/WE nie wyklucza takich rodzajów mediacji pod warunkiem spełnienia 
określonych warunków. Własna mediacja może przynieść faktyczną wartość dodaną do 
pozasądowego procesu rozwiązywania sporów, gdyż zapewnia ona wiedzę 
techniczną/praktyczną i umożliwia wypracowanie bliskiej mediacji korzystnej dla stron.

Poprawka 232
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę;

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, chyba że 
zostanie zapewniona pełna zgodność z 
konkretnymi wymaganiami w zakresie 
niezależności i bezstronności.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na obecność dobrze funkcjonujących i skutecznych mechanizmów ADR w UE, w 
ramach których osoby fizyczne odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, oprócz jasnego celu dyrektywy, jakim jest wykorzystanie 
funkcjonujących podmiotów ADR, należy poszerzyć zakres, by objął takie mechanizmy ADR, 
pod warunkiem że będą one respektować kryteria niezależności i bezstronności wymienione w 
dyrektywie.
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Poprawka 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) sprzedaży towarów lub świadczenia 
usług, które są usługami świadczonymi w 
ogólnym interesie gospodarczym.

Or. de

Poprawka 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) sporów między przedsiębiorcami;

Or. fr

Poprawka 235
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) skarg wniesionych przez 
przedsiębiorcę przeciwko konsumentowi;

Or. en

Uzasadnienie

Powstała znaczna liczba podmiotów świadczących usługi ADR i mających na celu 
zniwelowanie nierównego układu sił między konsumentami a przedsiębiorcami. Niestosowne 
jest obligowanie takich organów do przyjmowania sporów wnoszonych przez 
przedsiębiorstwo przeciwko konsumentowi.
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Poprawka 236
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) skarg, w ramach których konsument 
nie starał się rozwiązać sporu z 
przedsiębiorcą na drodze polubownej;

Or. en

Uzasadnienie

Konsument winien zawsze starać się rozwiązać spór z przedsiębiorcą na drodze polubownej 
przed skorzystaniem z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, gdyż prowadzi to do 
zmniejszenia kosztów ponoszonych przez podmioty ADR i zapewnia lepsze wyniki.

Poprawka 237
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (dc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dc) skarg wynikających z umów o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 
które to transakcje zostały zakończone 
przed upływem 24 miesięcy od publikacji 
w Dzienniku Urzędowym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy ograniczyć zastosowanie niniejszej dyrektywy do sporów powstałych po dacie 
wdrożenia dyrektywy.

Poprawka 238
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (dd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dd) usług zdrowotnych świadczonych 
przez pracowników służby zdrowia 
pacjentom w celu oceny, utrzymania lub 
poprawy ich stanu zdrowia, łącznie 
z przepisywaniem, wydawaniem 
i udostępnianiem produktów leczniczych 
oraz wyrobów medycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy traktować tych sektorów tak samo, jak „zakupy”, tym samym powinny być one 
wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 239
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (de) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(de) instytucji kształcenia dalszego lub 
wyższego, uprawnionych do finansowania 
państwowego lub których kursy są 
przeznaczone dla wsparcia finansowego 
studentów przez państwo;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy traktować tych sektorów tak samo, jak „zakupy”, tym samym powinny być one 
wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 240
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dyrektywa nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów wykraczających poza zakres 
postanowień niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 241
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by decyzja podjęta przez podmiot ADR 
była wiążąca dla stron tylko wówczas, gdy 
wiążący charakter dej decyzji został 
wcześniej przyjęty do wiadomości i 
wyraźnie zaakceptowany. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by zawarcie 
porozumienia między konsumentem a 
przedsiębiorcą w sprawie wniesienia 
skargi do podmiotu ADR nie pozbawiało 
konsumenta prawa do skierowania 
sprawy na drogę sądową w celu 
rozstrzygnięcia sporu. W niniejszej 
dyrektywie ustanawia się 
zharmonizowaną normę minimalną dla 
alternatywnych procedur rozstrzygania 
sporów, aby zagwarantować 
konsumentom pewny dostęp do wysokiej 
jakości, przejrzystych, skutecznych i 
sprawiedliwych mechanizmów 
dochodzenia roszczeń, w każdym sektorze 
gospodarczym i handlowym oraz w 
odniesieniu wszystkich towarów i usług w 
ramach rynku wewnętrznego, niezależnie 
od tego, czy miejsce zamieszkania 
konsumenta i przedsiębiorcy znajduje się 
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na terytorium UE. Państwa członkowskie 
mogą, w celu zapewnienia wyższego 
poziomu ochrony konsumentów, przyjąć 
bądź utrzymać w mocy surowsze przepisy, 
zgodne z TFUE, w dziedzinie objętej 
niniejszą dyrektywą.

Or. it

Poprawka 242
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy 
jest nadrzędny w stosunku do przepisów, o 
których mowa w załączniku.

2. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego 
poszczególne sektory, pierwszeństwo ma 
przepis tego innego aktu prawnego Unii; 
przepis tego innego aktu prawnego Unii 
ma zastosowanie do tych poszczególnych 
sektorów. Jednakże, jeśli przepis taki ma 
na celu zachęcenie do zakładania 
podmiotów ADR w poszczególnych 
branżach, odpowiednie przepisy niniejszej 
dyrektywy mają pierwszeństwo i są 
stosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno byłoby wdrożyć wymóg porównywania poziomu ochrony konsumentów zapewniony 
przez poszczególne przepisy Unii. Ponadto niniejsza dyrektywa powinna mieć pierwszeństwo 
nad konkretnymi przepisami pozostałego prawodawstwa Unii, a nie całym takim 
prawodawstwem.

Poprawka 243
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa jest nadrzędna w 
stosunku do obowiązkowych przepisów 
zawartych w przepisach branżowych Unii 
związanych z alternatywnymi metodami 
rozstrzygania sporów wyłącznie w 
zakresie, w jakim przepisy te nie 
zapewniają przynajmniej równoważnego 
stopnia ochrony konsumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 244
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną działającą w celach 
niezwiązanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub
wykonywaniem wolnego zawodu;

(a) „konsument” oznacza każdą osobę 
fizyczną działającą w celach 
niezwiązanych z jej działalnością 
handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wykonywaniem wolnego zawodu lub 
osobę zawierającą umowę dla celów 
częściowo związanych z działalnością 
handlową danej osoby, a częściowo 
niemającymi takiego związku (umowy o 
dwojakim celu), a cel związany z 
działalnością handlową jest na tyle 
ograniczony, że nie przeważa w ogólnym 
kontekście dostawy;

Or. da

Poprawka 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) „spór umowny” oznacza spór 
wynikający ze sprzedaży towarów lub 
świadczenia usług, którego nie można 
było rozwiązać dwustronnie pomiędzy 
klientem i przedsiębiorcą i/lub 
usługodawcą.

Or. de

Poprawka 246
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) „procedura ADR” oznacza 
procedurę, o której mowa w art. 2, zgodną 
z wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie i prowadzoną przez podmiot 
ADR;

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że niniejsza dyrektywa dotyczy wyłącznie procedur alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów realizowanych przez dostawców ADR, którzy zdecydują się na 
pełnienie funkcji podmiotów ADR zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 247
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) „spór umowny" ma miejsce, gdy 
konsument i przedsiębiorca nie mogą 
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osiągnąć dwustronnego porozumienia. 
Tym samym, spór umowny nie jest 
oczywisty do chwili, gdy przedsiębiorca 
uzyska możliwość rozpatrzenia sporu w 
sposób uczciwy i niezwłoczny;

Or. en

Poprawka 248
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „podmiot ADR” oznacza dowolny 
podmiot, bez względu na nadaną mu lub 
używaną w stosunku do niego nazwę, 
utworzony na stałe i oferujący 
rozstrzygnięcie sporu w ramach procedury 
ADR;

(e) „podmiot ADR” oznacza dowolny 
podmiot, bez względu na nadaną mu lub 
używaną w stosunku do niego nazwę, 
utworzony na stałe i oferujący 
rozstrzygnięcie sporu w ramach procedury 
ADR, wymieniony zgodnie z art. 17 ust. 2;

Or. en

Poprawka 249
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „podmiot ADR” oznacza dowolny 
podmiot, bez względu na nadaną mu lub 
używaną w stosunku do niego nazwę, 
utworzony na stałe i oferujący 
rozstrzygnięcie sporu w ramach procedury 
ADR;

(e) „podmiot ADR” oznacza dowolny 
podmiot, bez względu na nadaną mu lub 
używaną w stosunku do niego nazwę, 
utworzony na stałe i oferujący 
rozstrzygnięcie sporu w ramach procedury 
ADR, zgłoszony Komisji Europejskiej 
zgodnie z art. 17 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy;

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie podmioty ADR spełniające kryteria określone w bieżącym wniosku dotyczącym 
dyrektywy muszą zostać zgłoszone przez właściwe organy krajowe do Komisji Europejskiej, 
zgodnie z art. 17 ust. 2 wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 250
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
konsumentom dostęp do procedur ADR i 
zapewniają możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotowi ADR, który spełnia 
wymagania określone w niniejszej 
dyrektywie, w sytuacji, gdy konsument nie 
uzyskał zadośćuczynienia od 
przedsiębiorcy.

Or. fr

Poprawka 251
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą i dotyczących 
przedsiębiorcy mającego siedzibę na ich 
terytorium podmiotowi ADR, który spełnia 
wymogi określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem uniknięcia zbędnego powielania państwa członkowskie winny jedynie zapewnić 
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dostępność ADR dla sporów z udziałem przedsiębiorców posiadających siedzibę na 
terytorium takiego państwa członkowskiego.

Poprawka 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
konsumentom dostęp do procedur ADR i 
wspierają możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą 
podmiotom ADR, które spełniają kryteria 
jakości określone w niniejszej dyrektywie,
jeżeli zarówno przedsiębiorca, jak i 
konsument wyrażą na to zgodę.

Or. en

Poprawka 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić przedstawienie sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR 
spełniającemu wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

Or. it

Uzasadnienie

Odpowiednio do pozytywnych doświadczeń niektórych państw członkowskich skuteczny 
alternatywny system rozstrzygania sporów powinien się opierać na obowiązkowym podjęciu 
próby osiągnięcia zgody, przed możliwym skorzystaniem ze zwykłych procedur sądowych.
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Poprawka 254
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
konsumentom dostęp do procedur ADR i 
zapewniają możliwość przedstawienia 
sporów objętych niniejszą dyrektywą, w 
których uczestniczy przedsiębiorca z 
siedzibą na terytorium państwa,
podmiotom ADR, które spełniają kryteria 
jakości określone w niniejszej dyrektywie,
jeżeli zarówno przedsiębiorca, jak i 
konsument wyrażą na to zgodę.

Or. en

Poprawka 255
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie wspierają 
możliwość przedstawienia sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podmiotowi ADR, 
który spełnia wymagania określone w 
niniejszej dyrektywie, zważywszy, że ADR 
ma charakter dobrowolny, a pomyślne 
przedłożenie sporu zależy od chęci stron 
do porozumienia się w kwestii 
wykorzystania ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ADR wraz z dokumentami uzupełniającymi daje klientom wrażenie, że dyrektywa 
zagwarantuje i zapewni konsumentom możliwość składania wszelkich skarg do organu ADR, 
przy zapewnieniu pełnego zakresu. W przeciwieństwie do dostępu do drogi sądowej, 
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stanowiącego prawo konsumenta (z wyjątkiem ograniczonej liczby wyjątków, gdzie na 
podstawie ustawodawstwa UE ADR ma charakter obowiązkowy), wniosek nie zmieni 
słusznego, dobrowolnego charakteru ADR. Zasady te zapisuje się w dyrektywie, tak by 
określić właściwe oczekiwania. W niniejszej poprawce określono, że dyrektywa zapewnia 
państwom członkowskim możliwość korzystania ze (zgłoszonych) organów ADR i 
promowania ich w sposób umożliwiający obsługę sporów konsumenckich, gdy jest to tylko 
możliwe i właściwe, a także określenia, że dostęp do ADR ma charakter dobrowolny i zależy 
od chęci stron co do uczestnictwa w ADR.

Poprawka 256
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty ADR:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w odniesieniu do sporów objętych 
przepisami niniejszej dyrektywy podmioty 
ADR:

Or. en

Poprawka 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) miały stronę internetową umożliwiającą 
stronom złożenie skargi przez internet;

(a) miały stronę internetową umożliwiającą 
stronom złożenie przez internet wniosku o 
alternatywne rozstrzygnięcie sporu;

Or. de

Poprawka 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) miały stronę internetową umożliwiającą 
stronom złożenie skargi przez internet;

(a) utrzymywały aktualizowaną stronę 
internetową umożliwiającą stronom łatwe
zdobycie informacji na temat procedur
ADR, a konsumentowi – złożenie skargi 
przez internet lub zdobycie adresu 
pocztowego, na który może wysłać swoją 
skargę oraz niezbędne dokumenty;

Or. fr

Poprawka 259
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) informowały konsumenta, że przed 
wszczęciem postępowania przed 
podmiotem ADR może być konieczny 
wcześniejszy bezpośredni kontakt z 
przedsiębiorcą celem zapewnienia 
skuteczności procedury i uniknięcia 
przeciążenia podmiotów ADR wnioskami, 
które mogą zostać rozpatrzone w ramach 
ewentualnych procedur obsługi klienta 
przedsiębiorcy w rozsądnym terminie;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR nie mogą stać się substytutem procedur obsługi klienta przedsiębiorcy. Przed 
wszczęciem procedury przed podmiotem ADR konsumenci winni najpierw skontaktować się z 
ewentualną obsługą klienta przedsiębiorcy celem uniknięcia przeciążenia podmiotu ADR i 
zmniejszenia skuteczności i tempa całej procedury.

Poprawka 260
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) dysponowały wystarczającymi 
środkami (odpowiednimi zasobami 
ludzkimi, materialnymi i finansowymi);

Or. fr

Poprawka 261
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umożliwiały stronom wymianę 
informacji z nimi drogą elektroniczną;

(b) umożliwiały stronom wymianę 
informacji z nimi drogą elektroniczną lub 
pocztową;

Or. fr

Poprawka 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przyjmowały zarówno spory krajowe, 
jak i transgraniczne, w tym spory objęte 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [Office of 
Publications insert reference number] z 
dnia [Office of Publications insert date of 
adoption] r. w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich (rozporządzenie w sprawie 
ODR w sporach konsumenckich); oraz

(c) przyjmowały spory transgraniczne, w 
tym spory objęte rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[Office of Publications insert reference 
number] z dnia [Office of Publications 
insert date of adoption] r. w sprawie 
internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich (rozporządzenie w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich); 
oraz

Or. en
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Poprawka 263
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przy rozstrzyganiu sporów objętych 
niniejszą dyrektywą podejmowały środki 
niezbędne do tego, by przetwarzanie
danych osobowych było zgodne z 
zasadami ochrony danych osobowych 
określonymi w przepisach krajowych w 
sprawie wykonania dyrektywy 95/46/WE.

(d) podejmowały środki niezbędne do tego, 
by przetwarzanie danych osobowych było 
zgodne z zasadami ochrony danych 
osobowych określonymi w przepisach 
krajowych w sprawie wykonania 
dyrektywy 95/46/WE w państwie,
w którym dany podmiot ADR ma swoją 
siedzibę.

Or. en

Poprawka 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmiot ADR może odmówić 
rozstrzygnięcia sporu bez podawania 
stronom uzasadnienia odmowy, w ciągu 
14 dni kalendarzowych od otrzymania 
wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie 
sporu.

Or. de

Poprawka 265
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą określić 
termin, w którym konsument jest w stanie 
przedłożyć skargę podmiotowi ADR lub 
przedsiębiorcy, gdy stanowi to warunek 
wstępny wszczęcia procedury ADR. 
Termin ten nie powinien być krótszy od 
terminu określonego w aktach prawnych 
danego państwa członkowskiego (o ile 
takie terminy istnieją), umożliwiającego 
stronom wszczęcie postępowania 
sądowego.

Or. en

Poprawka 266
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą określić 
termin, w którym konsument ma 
możliwość skierowania skargi do 
podmiotu ADR. Termin ten nie może być 
krótszy od terminu określonego w aktach 
prawnych danego państwa 
członkowskiego (o ile takie terminy 
istnieją) właściwych dla wszczynania 
postępowania sądowego.

W żadnym wypadku termin, w którym 
konsument może skierować skargę do 
podmiotu ADR, nie może być krótszy niż 
jeden rok od dnia, w którym konsument 
przedłoży skargę przedsiębiorcy.

Or. el
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą określić terminy przedkładania skarg w ramach procedur ADR, 
tak by konsumenci nie utracili możliwości skorzystania ze swoich uprawnień dostępnych na 
mocy obowiązującego prawa. Jednakże dyrektywa powinna przewidywać, jako środek 
ochronny dla konsumentów, co najmniej roczny termin złożenia skargi do podmiotu ADR od 
chwili, gdy konsument przedłoży skargę przedsiębiorcy, jeśli dane państwa członkowskie 
przewidują krótszy termin w swoich aktach prawnych.

Poprawka 267
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą wypełnić 
obowiązek nałożony w ust. 1 poprzez 
zapewnienie istnienia uzupełniającego 
podmiotu ADR właściwego do 
rozstrzygania sporów określonych w ust. 1, 
dla których żaden istniejący podmiot ADR 
nie jest właściwy.

3. Państwa członkowskie mogą wypełnić 
obowiązek nałożony w ust. 1 poprzez 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR właściwego do rozstrzygania sporów 
określonych w ust. 1, dla których żaden 
istniejący podmiot ADR nie jest właściwy.

Or. en

Poprawka 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą wypełnić 
obowiązek nałożony w ust. 1 poprzez 

3. Państwa członkowskie mogą wypełnić 
obowiązek nałożony w ust. 1 poprzez 
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zapewnienie istnienia uzupełniającego 
podmiotu ADR właściwego do 
rozstrzygania sporów określonych w ust. 1, 
dla których żaden istniejący podmiot ADR 
nie jest właściwy.

zapewnienie istnienia uzupełniającego 
podmiotu ADR właściwego do 
rozstrzygania sporów określonych w ust. 1, 
dla których żaden istniejący podmiot ADR 
nie jest właściwy. Państwa członkowskie 
mogą również spełnić powyższy 
obowiązek, korzystając z sektorowych 
podmiotów ADR posiadających siedzibę w 
innym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia właściwego funkcjonowania alternatywnych oraz internetowych metod 
rozwiązywania sporów, należy zapewnić maksymalną dostępność podmiotów ADR w 
poszczególnych sektorach. Działanie to może zostać jednak zrealizowane na poziomie 
europejskim. Nie ma potrzeby, by wszystkie państwa członkowskie tworzyły sektorowe 
podmioty ADR.

Poprawka 269
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Konsumenci mogą składać swoje 
skargi do ADR wyłącznie, jeśli najpierw 
przedłożą skargę do przedsiębiorcy.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie określa wymagania, iż przed wniesieniem sporu do ADR, konsument 
musi najpierw podjąć próbę rozwiązania skargi u przedsiębiorcy. Wymóg taki jest zarówno 
pożądany, jak i uważany za niezbędny, by uniknąć przeciążenia podmiotów ADR. Dlatego też 
w poprawce zaproponowano wprowadzenie takiego wymogu.

Poprawka 270
Sandra Kalniete
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić lub utrzymywać przepisy 
proceduralne umożliwiające skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, w tym 
przepisy dotyczące limitów pieniężnych, 
wobec których niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania, lub przepisy dotyczące 
terminu, do którego konsument ma prawo 
wnieść skargę do podmiotu ADR. Takie 
przepisy proceduralne nie mogą istotnie 
pogarszać dostępu konsumentów do 
procedur ADR.

Or. en

Poprawka 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
podmiotom ADR na wprowadzenie lub 
utrzymanie przepisów proceduralnych 
umożliwiających im odmówienie 
rozwiązania danego sporu, jeśli 
konsument nie skontaktuje się 
bezpośrednio z przedsiębiorcą w celu 
rozwiązania sporu przed skontaktowaniem 
się z podmiotem ADR lub jeśli skarga jest 
bezzasadna, jeśli procedura toczy się już 
przed innym podmiotem ADR lub sądem 
w związku ze sporem lub jeśli 
przeprowadzenie takiej procedury miałoby 
istotny negatywny wpływ na skuteczność 
operacyjną podmiotu ADR. Takie przepisy 
proceduralne nie mogą istotnie utrudniać 
konsumentowi dostępu do procedur ADR, 
nawet w przypadku sporów 
transgranicznych. 
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Or. hu

Poprawka 272
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać, utrzymywać lub umożliwiać 
podmiotom ADR wprowadzenie lub 
utrzymywanie przepisów proceduralnych 
pozwalających podmiotom na odmówienie 
rozpatrywania danej skargi. Takie 
przepisy proceduralne nie mogą w 
nieuzasadniony sposób pogarszać dostępu 
konsumentów do procedur ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy dostawcy ADR dysponują przepisami, na mocy których mogą oddalić spór. Należy 
uznać fakt istnienia takich przepisów. Nie należy również podejmować prób ujednolicenia 
tych przepisów – często ich odmienność w poszczególnych sektorach jest właściwie 
uzasadniona. Ponadto, jeśli podmiot ADR stosownie uznał, że dany spór nie nadaje się do 
rozpatrzenia w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów, nieuzasadnione jest 
oczekiwanie, by inny podmiot ADR był skłonny rozpatrzyć taki spór.

Poprawka 273
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
podmiotom ADR na wprowadzenie lub 
utrzymanie przepisów proceduralnych 
umożliwiających im odmowę rozpatrzenia 
danego sporu, jeśli konsument nie 
skontaktował się uprzednio z 
przedsiębiorcą w celu uregulowania 
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sporu, jeśli skarga nosi znamiona 
zniesławienia, jeśli spór został już 
skierowany do innego podmiotu ADR lub 
do sądu. Takie przepisy proceduralne nie 
powinny w oczywisty sposób utrudniać 
konsumentom dostępu do procedur ADR, 
w tym w przypadku sporów 
transgranicznych.

Or. fr

Poprawka 274
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadkach, w których zgodnie z 
przepisami proceduralnymi, o których 
mowa w ust. 4, podmiot ADR nie jest w 
stanie rozpatrzyć sporu, który został mu 
przedstawiony, od państw członkowskich 
nie wymaga się zagwarantowania 
konsumentowi możliwości złożenia skargi 
innemu podmiotowi ADR.

Or. en

Poprawka 275
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiedza specjalistyczna i bezstronność Wiedza specjalistyczna, niezależność i 
bezstronność

Or. fr
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Poprawka 276
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiedza specjalistyczna i bezstronność Wiedza specjalistyczna, niezależność i 
bezstronność

Or. en

Uzasadnienie

Zasada niezależności jest zasadą odrębną od zasady bezstronności i ma na celu 
uwiarygodnienie mechanizmów ADR poprzez zapewnienie niezbędnych, dodatkowych 
wymogów odnoszących się do osób fizycznych odpowiedzialnych za takie mechanizmy i jest w 
szczególności stosowana w wypadkach, gdy takie osoby fizyczne są wyłącznie zatrudnione 
przez przedsiębiorcę.

Poprawka 277
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
posiadały niezbędną wiedzę 
specjalistyczną i były bezstronne. 
Zapewnia się to poprzez dopilnowanie, by:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
posiadały niezbędną wiedzę 
specjalistyczną i były niezależne oraz
bezstronne. Zapewnia się to poprzez 
dopilnowanie, by:

Or. fr

Poprawka 278
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
posiadały niezbędną wiedzę 
specjalistyczną i były bezstronne. 
Zapewnia się to poprzez dopilnowanie, by:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 
procedury ADR posiadały niezbędną 
wiedzę specjalistyczną i były bezstronne. 
Zapewnia się to poprzez dopilnowanie, by:

Or. en

Poprawka 279
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
posiadały niezbędną wiedzę 
specjalistyczną i były bezstronne. 
Zapewnia się to poprzez dopilnowanie, by:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
posiadały niezbędną wiedzę 
specjalistyczną i były niezależne oraz 
bezstronne. Zapewnia się to poprzez 
dopilnowanie, by:

Or. en

Uzasadnienie

Zasada niezależności jest zasadą odrębną od zasady bezstronności i ma na celu 
uwiarygodnienie mechanizmów ADR poprzez zapewnienie niezbędnych, dodatkowych 
wymogów odnoszących się do osób fizycznych odpowiedzialnych za takie mechanizmy i jest w 
szczególności stosowana w wypadkach, gdy są one wyłącznie zatrudnione przez 
przedsiębiorcę.

Poprawka 280
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadały one niezbędną wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie w zakresie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów;

(a) posiadały one niezbędną wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, zwłaszcza z 
dziedziny prawa, w zakresie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów;

Or. fr

Poprawka 281
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadały one niezbędną wiedzę,
umiejętności i doświadczenie w zakresie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów;

(a) posiadały one niezbędną wiedzę i 
umiejętności w zakresie rozstrzygania 
sporów;

Or. en

Poprawka 282
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadały one niezbędną wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie w zakresie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów;

(a) posiadały one niezbędną sprawdzoną 
wiedzę, umiejętności i doświadczenie w 
zakresie rozstrzygania sporów;

Or. en
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Poprawka 283
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Mechanizmy ADR określają 
niezbędną wiedzę specjalistyczną, 
zważywszy na charakter i złożoność 
sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to najlepszy sposób, by zagwarantować, że wiedza i umiejętności osób fizycznych 
uczestniczących w obsłudze sporów będą odpowiadać charakterystyce zarówno mechanizmu 
ADR, jak i specyfice sporów.

Poprawka 284
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku, gdy osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzygnięcie sporu 
są zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, państwa członkowskie 
dopilnowują, by spełniały one następujące 
wymogi:
(a) mianowanie przez kierownictwo 
najwyższego szczebla i na dostatecznie 
długi czas, aby zagwarantować 
niezależność ich działań;
(b) brak powiązań hierarchicznych z 
kierownictwem operacyjnym, w 
szczególności z osobami odpowiedzialnymi 
za stosunki z konsumentem;
(c) wynagrodzenie nieoparte na 
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rezultatach procedury ADR;
(d) ustanowienie specjalnego budżetu 
zapewniającego niezbędne środki dla 
zagwarantowania skuteczności procedury 
ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Aby połączyć poszerzenie zakresu dyrektywy o mechanizmy ADR, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów zatrudnione są wyłącznie przez przedsiębiorcę, 
niezbędne jest określenie konkretnych wymagań w celu zapewnienia zgodności z zasadami 
bezstronności i niezależności.

Poprawka 285
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
stanowią część organu kolegialnego, 
zapewniały w tym organie równą liczbę 
przedstawicieli interesów konsumentów i 
przedstawicieli interesów przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mikrozarządzanie członkostwem w Zarządzie podmiotów ADR jest niedopuszczalne. Ponadto 
skład organu kolegialnego podmiotu ADR jest nieistotny przy rozpatrywaniu kwestii 
bezstronności – wystarczający jest tu wymóg braku konfliktu interesów.

Poprawka 286
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR, w których osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
stanowią część organu kolegialnego, 
zapewniały w tym organie równą liczbę 
przedstawicieli interesów konsumentów i 
przedstawicieli interesów przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 287
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów ujawniały wszelkie okoliczności, 
które mogą zagrozić ich bezstronności lub 
doprowadzić do konfliktu interesów 
poprzez relacje osobiste, służbowe lub 
finansowe z dowolną ze stron lub innych 
interesów wynikających z procedury ADR.

Or. en

Poprawka 288
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla celów ust. 1 lit. (c) w przypadku, 
gdy osoby fizyczne odpowiedzialne za 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
są zatrudnione lub wynagradzane 
wyłącznie przez przedsiębiorcę lub 
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stowarzyszenie branżowe, państwa 
członkowskie dopilnowują, by spełnione 
zostały następujące warunki szczególne:
(1) wspomniane osoby fizyczne pełnią 
swoje funkcje w ramach podmiotu 
prawnego odrębnego od podmiotu 
prawnego przedsiębiorcy lub 
stowarzyszenia branżowego;
(2) wspomniane osoby fizyczne nie są 
obowiązane do wypełniania jakichkolwiek 
poleceń przedsiębiorcy lub stowarzyszenia 
branżowego, a pomiędzy nimi a dyrekcją 
lub wydziałami operacyjnymi 
przedsiębiorcy lub stowarzyszenia 
branżowego nie występują żadne związki 
hierarchiczne ani funkcjonalne;
(3) wspomniane osoby fizyczne są 
powoływane w ramach przejrzystej 
procedury;
(4) wspomniane osoby fizyczne są 
powoływane na czas określony, na co 
najmniej trzy lata;
(5) poziom wynagrodzenia wspomnianych 
osób fizycznych nie zależy od rezultatów 
procedur ADR;
(6) podmiot zajmujący się rozstrzyganiem 
sporów, któremu podlegają te osoby, 
dysponuje własnym budżetem, odrębnym 
od budżetu ogólnego przedsiębiorcy lub 
stowarzyszenia branżowego;
(7) podmiot zajmujący się rozstrzyganiem 
sporów, któremu podlegają te osoby, jest 
poddawany, co najmniej raz w roku, 
ocenie przeprowadzanej przez właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
dany podmiot ma siedzibę, w celu 
ustalenia, czy rzeczywiście spełnia on 
kryteria określone w rozdziale II niniejszej 
dyrektywy, a zwłaszcza w niniejszym 
ustępie.

Or. fr



AM\903359PL.doc 99/154 PE489.695v01-00

PL

Poprawka 289
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność właściwego szkolenia osób 
fizycznych odpowiedzialnych za 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów celem zapewnienia wysokiej 
jakości rozwiązywania sporów w całej 
Unii. Komisja zapewnia wsparcie przy 
opracowaniu i wdrożeniu takich 
mechanizmów.

Or. en

Poprawka 290
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Legalność decyzji ADR

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
– odnośnie do wyniku procedury ADR 
mającej na celu rozstrzygnięcie sporu 
przez narzucenie rozwiązania na 
konsumenta – konsument nie został 
pozbawiony ochrony gwarantowanej mu 
w wymuszających swoje zastosowanie 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym dany podmiot ADR ma siedzibę.
2. W przypadku transgranicznego sporu 
konsumenckiego państwa członkowskie 
dopilnowują, by w wyniku procedury ADR 
mającej na celu rozstrzygnięcie sporu 
przez narzucenie rozwiązania na 
konsumenta konsument nie został 
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pozbawiony ochrony gwarantowanej mu 
przepisami, od których nie ma odstępstw w 
wyniku umowy na mocy prawa państwa 
członkowskiego, w którym konsument ma 
stałe miejsce zamieszkania, 
w przypadkach, o których mowa w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 593/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I)1.
______________
1 Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR mogą podejmować decyzje w oparciu o zasady inne niż przepisy prawa 
(kodeksy samoregulacyjne itp.). Niezbędne jest zatem, by wynikiem procedury ADR nie była 
słabsza ochrona konsumenta niż ochrona gwarantowana w obowiązującym prawie, gdzie 
takie decyzje mają charakter wiążący dla konsumenta.

Poprawka 291
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz w 
formie drukowanej w swoich lokalach 
informacje na temat:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie, w 
sposób klarowny i zrozumiały, na swoich 
stronach internetowych oraz w formie 
drukowanej w swoich lokalach informacje 
na temat:

Or. fr

Poprawka 292
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz w 
formie drukowanej w swoich lokalach
informacje na temat:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz za 
pomocą wszelkich innych metod, które 
uznają za stosowne, informacje na temat:

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie drukowanych wersji nie zawsze jest formą właściwą, a podmioty ADR mogą 
ponieść istotne koszty w związku z takim wymogiem oraz aktualizacją takich informacji.

Poprawka 293
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz w 
formie drukowanej w swoich lokalach 
informacje na temat:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały na żądanie 
publicznie na swoich stronach 
internetowych oraz w formie drukowanej 
w swoich lokalach informacje napisane 
prostym i zrozumiałym dla przeciętnego 
użytkownika językiem na temat:

Or. en

Poprawka 294
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) osób fizycznych odpowiedzialnych za 
rozstrzyganie sporów metodami 
alternatywnymi, sposoby ich powoływania 
oraz długości ich mandatu;

(a) osób fizycznych odpowiedzialnych za 
rozstrzyganie sporów metodami 
alternatywnymi, ich kwalifikacji 
akademickich i zawodowych, sposoby ich 
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powoływania oraz długości ich mandatu;

Or. el

Uzasadnienie

Celem zapewnienia większej przejrzystości.

Poprawka 295
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) źródeł finansowania, w tym 
procentowego udziału środków 
publicznych i prywatnych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Informacje te są nieistotne dla bezstronności podmiotów ADR. Przy zapewnieniu właściwego 
systemu zarządzania podmioty ADR nieotrzymujące środków publicznych mogą być 
całkowicie bezstronne.

Poprawka 296
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) rodzajów sporów, dla których 
rozpatrywania są właściwe;

(d) rodzajów sporów, dla których 
rozpatrywania są właściwe, łącznie – w 
stosownych przypadkach – z minimalną 
wartością roszczenia;

Or. en
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Poprawka 297
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) procedur regulujących rozstrzyganie 
sporu;

(e) procedur regulujących rozstrzyganie 
sporu oraz przyczyn, dla których podmiot 
może odmówić rozpatrzenia sporu; 

Or. en

Poprawka 298
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) wszelkich wymagań wstępnych, które 
strony muszą spełnić, zanim procedura 
ADR będzie mogła zostać wszczęta;

(h) wszelkich wymagań wstępnych, które 
strony muszą spełnić, zanim procedura 
ADR będzie mogła zostać wszczęta, w tym 
wymagań podjęcia próby osiągnięcia 
polubownego rozwiązania sporu z 
przedsiębiorcą;

Or. en

Uzasadnienie

Najpierw powinien nastąpić kontakt z przedsiębiorcą, a gdy próba taka okaże się nieudana, 
dopiero wtedy należy wnieść spór przed organ ADR. Celem tego postanowienia jest 
zwiększenie skuteczności działania organów ADR poprzez umożliwienie im skupienia się 
wyłącznie na istotnych sprawach.

Poprawka 299
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ewentualnych kosztów, które mają 
ponieść strony;

(i) ewentualnych kosztów, które mają 
ponieść strony, łącznie z przepisami 
dotyczącymi orzekania o kosztach na 
zakończenie procedury;

Or. en

Poprawka 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (ka) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) wiążącego charakteru decyzji ADR, 
jeżeli to właściwe.

Or. en

Poprawka 301
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz w 
formie drukowanej w swoich lokalach
coroczne sprawozdania z działalności. 
Sprawozdania te zawierają następujące 
informacje związane ze sporami zarówno 
krajowymi, jak i transgranicznymi:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w odniesieniu do sporów objętych 
niniejszą dyrektywą, podmioty ADR 
udostępniały publicznie na swoich stronach 
internetowych oraz za pomocą wszelkich 
innych metod, które uznają za stosowne,
coroczne sprawozdania z działalności. 
Sprawozdania te zawierają następujące 
informacje związane ze sporami zarówno 
krajowymi, jak i transgranicznymi:

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że podmioty ADR są zobowiązane udostępniać raporty wyłącznie w 
odniesieniu do sporów objętych postanowieniami niniejszej dyrektywy. Ponadto zapewnienie 
drukowanych wersji nie zawsze jest formą właściwą, a podmioty ADR mogą ponieść istotne 
koszty w związku z takim wymogiem oraz aktualizacją takich informacji.

Poprawka 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) przykładowe decyzje bazujące na 
wynikach istotnych sporów, z 
uwzględnieniem ochrony danych;

Or. de

Poprawka 303
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) listy podstawowych decyzji, które 
zostały podjęte i mogą wpłynąć na sposób 
interpretacji praw konsumentów, wraz z 
ogólnymi zaleceniami mającymi 
zapobiegać odnawianiu się pewnych 
powtarzających się lub znaczących 
sporów;

Or. fr

Poprawka 304
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) odsetek procedur rozstrzygania sporów, 
które przerwano przed osiągnięciem 
wyniku;

(c) liczba procedur rozstrzygania sporów, 
które przerwano przed osiągnięciem 
wyniku;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje te są udostępniane w rocznym sprawozdaniu z działalności, dlatego też zaleca się 
korzystanie z liczby, a nie wartości odsetkowej.

Poprawka 305
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) odsetka wykonania wyników procedur 
ADR, jeśli jest on znany;

(e) odsetka wykonania wyników procedur 
ADR;

Or. en

Poprawka 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczność procedur ADR i spełnianie 
przez nie następujących wymogów:

Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczność procedur ADR realizowanych 
przez podmioty ADR i spełnianie przez nie 
następujących wymogów:

Or. en

Poprawka 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) procedura ADR jest łatwo dostępna dla 
obu stron bez względu na ich siedzibę i 
miejsce zamieszkania;

(a) procedura ADR jest zawsze dostępna 
dla obu stron w sieci oraz łatwo dostępna 
poza nią;

Or. de

Poprawka 308
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów;

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów. Strona przegrana zwraca 
stronie, która wygrała, na zakończenie 
procedury ADR koszty związane z jej 
wszczęciem;

Or. de

Poprawka 309
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów;

(c) procedura ADR jest nieodpłatna dla 
konsumentów;

Or. fr
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Poprawka 310
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów;

(c) procedura ADR jest nieodpłatna dla 
konsumentów, a państwa członkowskie 
podejmują decyzję dotyczącą właściwej 
formy finansowania procedur ADR przez 
branżę w ramach ich jurysdykcji;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci nie będą skłonni korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jeśli 
będą się z nimi wiązać koszty. Zasady proceduralne dotyczące roszczeń błahych lub 
dokuczliwych ograniczą zakres roszczeń do tych absolutnie niezbędnych. W bieżącej sytuacji 
gospodarczej należy jasno wykazać, że procedury ADR nie będą finansowane przez 
podatnika, lecz przez branżę.

Poprawka 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów;

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami bądź 
i w miarę możliwości łatwymi do 
oszacowania ex ante przez strony;

Or. it

Uzasadnienie

Na potrzeby większej dostępności i przejrzystości konsument lub przedsiębiorca powinien 
mieć możliwość łatwego oszacowania kosztów proceduralnych na podstawie jasnych zasad, 
przed wszczęciem procedury.
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Poprawka 312
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów;

(c) procedura ADR powinna być 
nieodpłatna dla konsumenta, a jeśli tak nie 
jest, wiąże się z symbolicznymi kosztami;

Or. en

Poprawka 313
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) podmiot ADR, do którego wniesiono 
skargę, powiadamia o tym strony sporu 
natychmiast po otrzymaniu wszystkich 
dokumentów niezbędnych do wszczęcia 
procedury ADR;

Or. en

Poprawka 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
okres.

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni kalendarzowych od daty otrzymania 
skargi przez podmiot ADR do momentu 
zaproponowania rozwiązania przez 
podmiot ADR. W przypadku bardzo 
złożonych sporów podmiot ADR może w 
szczególnej sytuacji przedłużyć ten okres 
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według własnego uznania.

Or. de

Uzasadnienie

Dostarczenie zalecanego rozwiązania oraz oczekiwanie na zgodę stron nie jest już objęte 
terminem 90 dni, ponieważ istniałyby niewystarczające możliwości kalkulacji.

Poprawka 315
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
okres.

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez podmiot ADR kompletnej 
dokumentacji dotyczącej skargi. W 
przypadku złożonych sporów podmiot 
ADR może przedłużyć ten okres.

Or. fr

Poprawka 316
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
okres.

(d) wynik procedury ADR jest 
udostępniany w terminie 90 dni od daty 
otrzymania skargi i wszystkich stosownych 
dokumentów związanych z tą skargą przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów lub w innych uzasadnionych 
przypadkach można przedłużyć ten okres.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, kiedy rozpoczyna się 90-dniowy okres, a także umożliwić podmiotom ADR 
przedłużenie tego terminu, gdy jest to uzasadnione, by konsumenci uzyskali rozwiązanie nie 
tyle szybkie, co dobrej jakości.

Poprawka 317
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
okres.

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania pełnych akt skargi 
przez podmiot ADR. W przypadku 
złożonych sporów lub gdy akta skargi są 
niepełne, podmiot ADR może przedłużyć 
ten okres.

Or. en

Uzasadnienie

Okres 90 dni musi się rozpocząć po przesłaniu pełnych akt wraz z niezbędną dokumentacją do 
podmiotu ADR, co umożliwi formalne otwarcie procedury. Jeśli spór jest niepełny, podmiot 
ADR może nie być w stanie przeprowadzić właściwego i skutecznego zbadania sprawy ani 
znaleźć rozwiązania w urzędowym terminie.

Poprawka 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
okres.

(d) wynik procedury ADR jest
udostępniany w terminie 120 dni od daty 
otrzymania skargi i wszystkich stosownych 
dokumentów związanych z tą skargą przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów lub w innych uzasadnionych 
przypadkach okres ten może zostać 
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przedłużony.

Or. en

Uzasadnienie

Termin nie powinien obejmować okresu koniecznego do otrzymania wszystkich niezbędnych 
dokumentów. Ponadto należy wyznaczyć dłuższy termin, 120 dni, celem zapewnienia jakości 
procesu decyzyjnego.

Poprawka 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
okres.

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty otrzymania skargi przez 
podmiot ADR. W przypadku złożonych 
sporów lub wystąpienia innych 
uzasadnionych podstaw podmiot ADR 
może przedłużyć ten okres o 60 dni.

Or. hu

Poprawka 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera (da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) państwa członkowskie nie są 
odpowiedzialne za finansowanie 
podmiotów ADR.

Or. de

Uzasadnienie

Finansowanie nie może odbywać się za pośrednictwem podatników, ponieważ kwestia ta 
odnosi się jedynie do sektora prywatnego, który czerpie wyłączne korzyści.
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Poprawka 321
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot ADR może zdecydować o 
uruchomieniu procedur dochodzeniowych 
w zakresie praktyk handlowych, które 
niekoniecznie zostały mu przekazane, lecz 
w przypadku których słusznie podejrzewa 
się lub w przypadku których dostępne są 
dowody, że są one nieuczciwe i 
wprowadzają w błąd dużą liczbę 
konsumentów. Wyniki takiego 
dochodzenia mogą zostać opublikowane i 
stanowić podstawę bezpośrednich zaleceń 
dla przedsiębiorców.

Or. el

Uzasadnienie

Bez oczekiwania na złożenie skargi podmioty ADR powinny mieć możliwość podjęcia decyzji 
o zbadaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz praktyk handlowych słusznie 
podejrzewanych o wprowadzanie w błąd i stanowiących istotne naruszenie praw dużej liczby 
konsumentów zgodnie z dostępną dokumentacją dowodową. Ponadto organy ADR powinny 
informować ogół społeczeństwa o wynikach takiego dochodzenia i wydać ogólnodostępne 
zalecenia przedsiębiorcom celem poprawy ich bezprawnego zachowania.

Poprawka 322
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
przepisy proceduralne, które podmiot 
ADR może stosować celem zapewnienia, 
że rozpatruje wyłącznie spory, które 
powinny być rozpatrywane w ramach 
procedury ADR, oraz że spory te są 
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przedkładane terminowo. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by takie 
przepisy proceduralne niepotrzebnie nie 
ograniczały zakresu zastosowania 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość utrzymania skutecznych przepisów umożliwiających odrzucenie skarg jest 
szczególnie istotna dla ADR, gdy strony nie muszą z góry uzgadniać wyboru drogi ADR. Tym 
samym w ramach mechanizmów ADR musi być możliwe odrzucenie skarg, które nie powinny 
być rozpatrywane w ramach ADR (np. powiedzieć konsumentowi, że winien skorzystać z 
innego ADR lub drogi sądowej, zamiast odrzucać skargi, które były już na drodze sądowej).

Poprawka 323
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konsumenci mogą skorzystać z procedur 
ADR w okresie czasu nie krótszym niż rok 
od powzięcia wiadomości o agresywnych 
działaniach lub braku działania 
stanowiącego podstawę sporu z 
przedsiębiorcą w celu zapewnienia 
łatwego dostępu do podmiotów ADR i 
uniknięcia utrudnień przy rozwiązaniu 
sporu.

Or. el

Poprawka 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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w procedurach ADR: w procedurach ADR realizowanych przez 
podmioty ADR:

Or. en

Poprawka 325
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) strony miały możliwość wyrażenia 
swojego punktu widzenia i wysłuchania 
argumentów i faktów przedstawianych 
przez drugą stronę oraz wszelkich 
oświadczeń ekspertów;

(a) strony miały możliwość wyrażenia 
swojego punktu widzenia, wysłuchania 
argumentów i faktów przedstawianych 
przez drugą stronę oraz wszelkich 
oświadczeń ekspertów, a także 
przedstawienia swojej odpowiedzi w 
rozsądnym terminie;

Or. fr

Poprawka 326
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) spór pomiędzy stronami był 
odpowiednio udokumentowany na 
podstawie dokumentacji dowodowej 
wykazującej potrzebę zastosowania 
rozwiązania;

Or. el

Poprawka 327
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wynik procedury był udostępniany obu 
stronom na piśmie lub na trwałym 
nośniku, z podaniem podstaw, na których 
się opiera.

(b) wynik procedury nie może być wiążący 
dla stron, chyba że strony były 
poinformowane o jego wiążącym 
charakterze przed rozpoczęciem procedury 
oraz wyraźnie się na to zgodziły. Przepis 
ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
przepisy krajowe stanowią, że wyniki 
procedury są wiążące dla przedsiębiorcy.

Or. en

Poprawka 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają w 
procedurach ADR mających na celu 
rozstrzygnięcie sporu poprzez 
zaproponowanie rozwiązania:

2. Państwa członkowskie zapewniają w 
procedurach ADR mających na celu 
rozstrzygnięcie sporu:

Or. de

Uzasadnienie

Spory podlegające procedurom ADR mogą być rozstrzygane w ramach rozmów, czyli bez 
formalnego zalecenia.

Poprawka 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają w 
procedurach ADR mających na celu 
rozstrzygnięcie sporu poprzez 
zaproponowanie rozwiązania:

2. Państwa członkowskie zapewniają w 
procedurach ADR realizowanych przez 
podmioty ADR i mających na celu 
rozstrzygnięcie sporu poprzez 



AM\903359PL.doc 117/154 PE489.695v01-00

PL

zaproponowanie rozwiązania:

Or. en

Poprawka 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poinformowanie konsumenta, zanim 
zgodzi się on na zaproponowane 
rozwiązanie, że:

(a) poinformowanie konsumenta 
bezpośrednio po otrzymaniu wniosku o 
pozasądowe rozstrzygnięcie sporu, że:

Or. de

Uzasadnienie

Konsument powinien mieć możliwość wycofania wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie 
sporu, jeśli nie zgadza się co do treści informacji. Nie ma sensu przeprowadzać procedury 
ADR, jeśli konsument po jej przeprowadzeniu nie zgodzi się z danymi informacjami.

Poprawka 331
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poinformowanie konsumenta, zanim
zgodzi się on na zaproponowane 
rozwiązanie, że:

(a) poinformowanie stron, zanim zgodzą 
się one na zaproponowane rozwiązanie, że:

Or. fr

Poprawka 332
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poinformowanie konsumenta, zanim 
zgodzi się on na zaproponowane 
rozwiązanie, że:

(a) poinformowanie stron, zanim zgodzą
się one na zaproponowane rozwiązanie, że:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość poinformowania obu stron, że mogą podjąć decyzję o 
ewentualnej zgodzie na rozwiązanie zaproponowane przez podmiot ADR, że proponowane 
rozwiązanie może być mniej korzystne od decyzji sądu, itd. Nie ma podstaw do wykluczenia 
ani konsumenta, ani przedsiębiorcy będącego stroną procedury.

Poprawka 333
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poinformowanie konsumenta, zanim 
zgodzi się on na zaproponowane 
rozwiązanie, że:

(a) przede wszystkim poinformowanie
stron o ich prawach dostępnych na mocy 
obowiązującego ustawodawstwa, zanim 
zgodzą się one na zaproponowane 
rozwiązanie, że:

Or. el

Poprawka 334
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ma on wybór co do tego, czy zgodzić 
się na zaproponowane rozwiązanie, czy też 
nie;

(i) mają oni wybór co do tego, czy zgodzić 
się na zaproponowane rozwiązanie, czy też 
nie;
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Or. en

Uzasadnienie

Skutki zmiany art. 9 ust. 2 lit. (a).

Poprawka 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ma on wybór co do tego, czy zgodzić 
się na zaproponowane rozwiązanie, czy też 
nie;

(i) obydwie stroną mają wybór co do tego, 
czy zgodzić się na zaproponowane 
rozwiązanie, czy też nie;

Or. de

Poprawka 336
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ma on wybór co do tego, czy zgodzić 
się na zaproponowane rozwiązanie, czy też 
nie;

(i) mają one wybór co do tego, czy zgodzić 
się na zaproponowane rozwiązanie, czy też 
nie;

Or. fr

Poprawka 337
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zaproponowane rozwiązanie może być 
mniej korzystne niż wynik ustalony przez 
sąd na podstawie zastosowania reguł 
prawa;

(ii) zaproponowane rozwiązanie może 
różnić się od wyniku ustalonego przez sąd 
na podstawie zastosowania reguł prawa;
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Or. en

Poprawka 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zaproponowane rozwiązanie może być 
mniej korzystne niż wynik ustalony przez 
sąd na podstawie zastosowania reguł 
prawa;

(ii) zaproponowane rozwiązanie może być 
korzystniejsze lub mniej korzystne niż 
wynik ustalony przez sąd na podstawie 
zastosowania reguł prawa;

Or. de

Poprawka 339
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zaproponowane rozwiązanie może być 
mniej korzystne niż wynik ustalony przez 
sąd na podstawie zastosowania reguł 
prawa;

(ii) w danym przypadku zaproponowane 
rozwiązanie może być mniej korzystne niż 
wynik ustalony przez sąd na podstawie 
zastosowania reguł prawa;

Or. fr

Poprawka 340
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zaproponowane rozwiązanie może być 
mniej korzystne niż wynik ustalony przez 
sąd na podstawie zastosowania reguł 
prawa;

(ii) zaproponowane rozwiązanie jest 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa w państwie członkowskim, w 
którym ma miejsce proces rozwiązywania 
sporu;

Or. da



AM\903359PL.doc 121/154 PE489.695v01-00

PL

Poprawka 341
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przed zgodą na zaproponowane 
rozwiązanie lub odrzuceniem go 
konsument ma prawo skorzystania z 
niezależnej porady;

(iii) przed zgodą na zaproponowane 
rozwiązanie lub odrzuceniem go 
konsumenci mają prawo skorzystania z 
niezależnej porady;

Or. en

Uzasadnienie

Skutki zmiany art. 9 ust. 2 lit. (a).

Poprawka 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przed zgodą na zaproponowane 
rozwiązanie lub odrzuceniem go
konsument ma prawo skorzystania z 
niezależnej porady;

(iii) konsument zawsze ma prawo 
skorzystania z niezależnej porady, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
zaproponowanego rozwiązania;

Or. de

Uzasadnienie

Takiego pouczenia należy udzielić przed rozpoczęciem procedury. W przeciwnym razie 
wygląda na to, jakby rozwiązanie odnoszące się do procedury ADR pod koniec zostało 
zakwestionowane przez własną jednostkę.

Poprawka 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) poinformowanie stron o prawnie 
wiążących skutkach zgody na 
zaproponowane rozwiązanie;

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego kwestia ta nie powinna zostać uwzględniona w lit. a).

Poprawka 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (iiib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) wnioskodawca może wycofać swój 
wniosek o alternatywne rozstrzygnięcie 
sporu w dowolnym momencie i tym 
samym ogłosić, że procedura została 
zakończona.

Or. de

Uzasadnienie

Konsument powinien mieć możliwość wycofania wniosku o alternatywne rozstrzygnięcie 
sporu w dowolnym momencie, ponieważ spór można rozstrzygnąć dwustronnie między 
stronami również w trakcie trwania procedury.

Poprawka 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poinformowanie stron, zanim zgodzą 
się one na zaproponowane rozwiązanie, o 
prawnych skutkach takiej zgody;

(b) strony wraz z przekazaniem 
zaproponowanego rozwiązania;

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie nowego ustępu, w którym umieszcza się kolejne poprawki jako podpunkty.

Poprawka 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ponowne zwrócenie uwagi na prawnie 
wiążące skutki zgody na zaproponowane 
rozwiązanie;

Or. de

Poprawka 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwrócenie uwagi na termin wynoszący 
14 dni kalendarzowych od dostarczenia 
zaproponowanego rozwiązania do 
wyrażenia zgody;

Or. de
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Poprawka 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zwrócenie uwagi na to, że 
niedostarczenie w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od przekazania 
zaproponowanego rozwiązania pisemnej 
zgody uznaje się za odrzucenie 
zaproponowanego rozwiązania, przy czym 
termin ten uznaje się za zachowany, jeśli 
zgoda została wysłana w ciągu 14 dni 
kalendarzowych.

Or. de

Poprawka 349
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zastrzeżenie, że jeśli strony 
postanowią odrzucić proponowane 
rozwiązanie, podmiot ADR może 
opublikować to rozwiązanie;

Or. el

Poprawka 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) danie stronom, zanim wyrażą one skreślona
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zgodę na zaproponowane rozwiązanie lub 
rozwiązanie polubowne, rozsądnego czasu 
do namysłu.

Or. de

Poprawka 351
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą wdrożyć 
ograniczenia co do kwoty 
zadośćuczynienia, które może być 
przyznane przez podmiot ADR, lub 
ograniczenia co do wartości sporów 
wnoszonych przez konsumenta.

Or. en

Poprawka 352
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wiążące procedury ADR

Państwa członkowskie dopilnowują, by –
odnośnie do procedur ADR mających na 
celu rozstrzygnięcie sporu przez 
narzucenie rozwiązania – narzucenie 
wiążącego rozwiązania stronom było 
możliwe jedynie w przypadku, w którym 
strony zostały uprzednio poinformowane 
o wiążącym charakterze rozwiązania 
i wyraziły na to zgodę. Konkretna 
akceptacja ze strony przedsiębiorcy nie 
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jest wymagana, jeżeli rozwiązania te są 
wiążące dla przedsiębiorców zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo w sytuacji, gdy procedury ADR wprowadzają rozwiązanie wiążące strony, 
konieczna jest uprzednia zgoda tych stron. Wyjątek od powyższej sytuacji ma miejsce, jeżeli 
rozwiązania te są wiążące dla przedsiębiorców zgodnie z przepisami krajowymi. Mechanizmy 
te funkcjonują w sposób niezwykle skuteczny dla klientów i nie powinny być osłabiane.

Poprawka 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Swoboda

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
decyzja podjęta przez podmiot ADR była 
wiążąca dla stron tylko wówczas, gdy 
strony zostały poinformowane z góry o jej 
wiążącym charakterze i zaakceptowały to 
w odrębny sposób.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby niezależnie od przyjęcia przez 
przedsiębiorcę i konsumenta wiążącego 
charakteru decyzji podjętej przez podmiot 
ADR obie strony zachowały prawo do 
ubiegania się o zadośćuczynienie na 
drodze sądowej.

Or. en

Poprawka 354
Louis Grech
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Swoboda

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
decyzja podjęta przez podmiot ADR była 
wiążąca dla stron tylko wówczas, gdy 
strony zostały poinformowane z góry o jej 
wiążącym charakterze i zaakceptowały to 
w odrębny sposób, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy przepisy krajowe stanowią, że 
rozwiązania takie dotyczą wyłącznie 
przedsiębiorców.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
porozumienie między konsumentem a 
przedsiębiorcą w sprawie wniesienia 
skargi do podmiotu ADR nie miało 
charakteru wiążącego dla konsumenta, 
jeżeli zostało ono zawarte przed 
zaistnieniem sporu i jeżeli pozbawia ono 
konsumenta prawa do podjęcia działań 
przed sądami w celu rozstrzygnięcia tego 
sporu.

Or. en

Poprawka 355
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Poufność procedur ADR

1. Państwa członkowskie dopilnowują, o 
ile strony nie uzgodnią inaczej, by ani 
podmioty ADR, ani osoby fizyczne 
odpowiedzialne za alternatywne metody 
rozstrzygania sporów nie były zmuszane 



PE489.695v01-00 128/154 AM\903359PL.doc

PL

do przedstawiania w sprawach cywilnych 
lub handlowych albo postępowaniach 
arbitrażowych dowodów dotyczących 
informacji uzyskanych w trakcie 
procedury ADR lub z nią związanych, 
chyba że:
(a) jest to konieczne z ważnych powodów 
dotyczących porządku publicznego danego 
państwa członkowskiego, w szczególności 
dla zapewnienia ochrony interesu dzieci 
lub niedopuszczenia do jakiegokolwiek 
zamachu na nietykalność cielesną i 
psychiczną danej osoby;
(b) ujawnienie treści wyniku procedury 
ADR jest konieczne w celu wdrożenia lub 
wyegzekwowania tego wyniku.
2. Żaden z przepisów zawartych w ust. 1 
nie odbiera państwom członkowskim 
możliwości zastosowania bardziej 
rygorystycznych środków w celu ochrony 
poufności procedur ADR.

Or. en

Poprawka 356
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
decyzja podjęta przez podmiot ADR była 
wiążąca dla stron tylko wówczas, gdy 
strony zostały poinformowane z góry o jej 
wiążącym charakterze i zaakceptowały to 
w odrębny sposób.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
porozumienie między konsumentem a 
przedsiębiorcą w sprawie wniesienia 
skargi do podmiotu ADR nie miało 
charakteru wiążącego dla konsumenta, 
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jeżeli zostało ono zawarte przed 
zaistnieniem sporu i jeżeli pozbawia 
konsumenta prawa do podjęcia działań 
przed sądami w celu rozstrzygnięcia tego 
sporu. Przepis ten nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy przepisy krajowe 
stanowią, że wyniki procedury są wiążące 
dla przedsiębiorcy.

Or. en

Poprawka 357
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
zawarcie porozumienia między 
konsumentem a przedsiębiorcą w sprawie 
wniesienia skargi do podmiotu ADR nie 
pozbawiało konsumenta prawa do
skierowania sprawy na drogę sądową w 
celu rozstrzygnięcia sporu.

Or. it

Poprawka 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Legalność

Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
wyniku procedur ADR, które mają na celu 
rozstrzygnięcie sporu poprzez narzucenie 
rozwiązania, konsument nie został 
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pozbawiony ochrony gwarantowanej 
wiążącymi przepisami prawa państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
utworzony został podmiot ADR, a także 
ochrony gwarantowanej wiążącymi 
przepisami prawa państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
przypada miejsce zwykłego pobytu 
konsumenta, zdefiniowane w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 593/2008.

Or. en

Poprawka 359
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Legalność

Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
wyniku procedur ADR, które mają na celu 
rozstrzygnięcie sporu poprzez narzucenie 
rozwiązania na konsumenta lub obie 
strony, konsument nie został pozbawiony, 
w ramach narzuconego mu rozwiązania, 
ochrony gwarantowanej wiążącymi 
przepisami prawa państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
utworzony został podmiot ADR. W 
przypadku sporów transgranicznych w 
wyniku rozwiązania narzuconego przez 
podmiot ADR konsument nie zostaje 
pozbawiony ochrony gwarantowanej 
wiążącymi przepisami prawa państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
przypada miejsce zwykłego pobytu 
konsumenta, zdefiniowane w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 593/2008.

Or. en
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Poprawka 360
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Wpływ procedur ADR na okresy 

przedawnienia
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wygaśnięcie okresów przedawnienia w 
trakcie procedury ADR nie odebrało 
stronom, które próbują rozwiązać spór w 
drodze ADR, możliwości wszczęcia w 
późniejszym czasie postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu.
2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku 
dla przepisów dotyczących okresów 
przedawnienia w umowach
międzynarodowych, których stroną są 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i określają, 
czy przedsiębiorca zobowiązuje się do 
korzystania z takich podmiotów do 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i określają, 
czy przedsiębiorca zobowiązuje się do 
korzystania z takich podmiotów do 
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rozstrzygania sporów z konsumentami. rozstrzygania sporów z konsumentami.
Informacje takie w każdym wypadku 
obejmują adresy i strony internetowe 
odpowiednich podmiotów ADR.

Or. hu

Poprawka 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i 
określają, czy przedsiębiorca zobowiązuje 
się do korzystania z takich podmiotów do 
rozstrzygania sporów z konsumentami.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe, do których zobowiązują się 
zwracać i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują dane kontaktowe i adresy 
stron internetowych odpowiednich 
podmiotów ADR.

Or. fr

Poprawka 363
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach, którzy zobowiązali się lub są 
zobowiązani korzystać z podmiotu ADR 
lub podmiotów ADR przy rozwiązywaniu 
sporów z konsumentami, informowali 
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między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i 
określają, czy przedsiębiorca zobowiązuje 
się do korzystania z takich podmiotów do 
rozstrzygania sporów z konsumentami.

swoich konsumentów o właściwym 
podmiocie lub właściwych podmiotach 
ADR. Informacje takie obejmują adres 
odpowiedniego pomiotu ADR lub jego 
adres internetowy.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie przedsiębiorstwa, które będą korzystać z ADR powinny być zobowiązane przekazywać 
informacje o podmiocie ADR, by nie wprowadzać konsumentów w błąd co do dostępności 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Ponadto zobowiązanie przedsiębiorstw do 
podawania informacji o podmiotach ADR na fakturach i paragonach może być uciążliwe dla 
przedsiębiorstw, w szczególności korzystających z kilku różnych podmiotów ADR dla różnych 
sprzedawanych produktów/usług.

Poprawka 364
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i określają, 
czy przedsiębiorca zobowiązuje się do 
korzystania z takich podmiotów do 
rozstrzygania sporów z konsumentami.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i określają, 
czy przedsiębiorca zobowiązuje się do 
korzystania z takich podmiotów do 
rozstrzygania sporów z konsumentami.
Takie informacje obejmują adresy 
internetowe stosownych podmiotów ADR.

Or. en
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Poprawka 365
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR i 
określają, czy przedsiębiorca zobowiązuje 
się do korzystania z takich podmiotów do 
rozstrzygania sporów z konsumentami.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Takie 
informacje obejmują adresy internetowe 
stosownych podmiotów ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ADR wraz z dokumentami uzupełniającymi daje klientom wrażenie, że dyrektywa 
zagwarantuje i zapewni konsumentom możliwość składania wszelkich skarg do organu ADR, 
przy zapewnieniu pełnego zakresu. W przeciwieństwie do dostępu do drogi sądowej, 
stanowiącego prawo konsumenta (z wyjątkiem ograniczonej liczby wyjątków, gdzie na 
podstawie ustawodawstwa UE ADR ma charakter obowiązkowy), wniosek nie zmieni 
słusznego, dobrowolnego charakteru ADR. Zasady te zapisuje się w dyrektywie, tak by 
określić właściwe oczekiwania. W niniejszej poprawce określono, że dyrektywa zapewnia 
państwom członkowskim możliwość korzystania ze (zgłoszonych) organów ADR i 
promowania ich w sposób umożliwiający obsługę sporów konsumenckich, gdy jest to tylko 
możliwe i właściwe, a także określenia, że dostęp do ADR ma charakter dobrowolny i zależy 
od chęci stron co do uczestnictwa w ADR.

Poprawka 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
wyrażone są w sposób łatwo, 
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są
łatwo dostępne i zrozumiałe. Określa się w 
nich również, w jaki sposób można 
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na stronie internetowej przedsiębiorcy, 
jeśli ona istnieje, w ogólnych warunkach 
umów sprzedaży towarów lub świadczenia 
usług między przedsiębiorcą a 
konsumentem oraz w fakturach i 
paragonach związanych z takimi 
umowami. Określa się w nich również, w 
jaki sposób można uzyskać dostęp do 
dalszych informacji na temat danego 
podmiotu ADR oraz warunków 
korzystania z niego.

uzyskać dostęp do dalszych informacji na 
temat danego podmiotu ADR oraz 
warunków korzystania z niego.

Or. de

Poprawka 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób łatwo, 
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 
na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli 
ona istnieje, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 
między przedsiębiorcą a konsumentem 
oraz w fakturach i paragonach 
związanych z takimi umowami. Określa 
się w nich również, w jaki sposób można 
uzyskać dostęp do dalszych informacji na 
temat danego podmiotu ADR oraz 
warunków korzystania z niego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób klarowny i 
zrozumiały oraz łatwo, bezpośrednio i stale
dostępny na stronie internetowej 
przedsiębiorcy, jeśli ona istnieje, w 
ogólnych warunkach umów sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług między 
przedsiębiorcą a konsumentem oraz
zawsze, kiedy przedsiębiorca odrzuca 
skargę wniesioną do niego bezpośrednio 
przez konsumenta. Określa się w nich 
również, w jaki sposób można uzyskać 
dostęp do dalszych informacji na temat 
danego podmiotu ADR oraz warunków 
korzystania z niego.

Or. fr

Poprawka 368
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób łatwo,
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 
na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli 
ona istnieje, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 
między przedsiębiorcą a konsumentem 
oraz w fakturach i paragonach 
związanych z takimi umowami. Określa 
się w nich również, w jaki sposób można 
uzyskać dostęp do dalszych informacji na 
temat danego podmiotu ADR oraz 
warunków korzystania z niego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób jasny, zrozumiały i 
łatwo dostępny na stronie internetowej 
przedsiębiorcy, jeśli ona istnieje, i, w 
stosownych przypadkach, w ogólnych 
warunkach umów sprzedaży lub o 
świadczenie usług między przedsiębiorcą a 
konsumentem.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie przedsiębiorstwa, które będą korzystać z ADR powinny być zobowiązane przekazywać 
informacje o podmiocie ADR, by nie wprowadzać konsumentów w błąd co do dostępności 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Ponadto zobowiązanie przedsiębiorstw do 
podawania informacji o podmiotach ADR na fakturach i paragonach może być uciążliwe dla 
przedsiębiorstw, w szczególności korzystających z kilku różnych podmiotów ADR dla różnych 
sprzedawanych produktów/usług.

Poprawka 369
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób łatwo, 
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 
na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli 
ona istnieje, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 
między przedsiębiorcą a konsumentem 
oraz w fakturach i paragonach 
związanych z takimi umowami. Określa 
się w nich również, w jaki sposób można 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób łatwo, 
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 
na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli 
ona istnieje, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 
między przedsiębiorcą a konsumentem.
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uzyskać dostęp do dalszych informacji na 
temat danego podmiotu ADR oraz 
warunków korzystania z niego.

Or. en

Poprawka 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób łatwo, 
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 
na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli 
ona istnieje, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 
między przedsiębiorcą a konsumentem 
oraz w fakturach i paragonach 
związanych z takimi umowami. Określa 
się w nich również, w jaki sposób można 
uzyskać dostęp do dalszych informacji na 
temat danego podmiotu ADR oraz 
warunków korzystania z niego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób jasny, zrozumiały i 
łatwo dostępny na stronie internetowej 
przedsiębiorcy, jeśli ona istnieje, i, w 
stosownych przypadkach, w ogólnych 
warunkach umów sprzedaży towarów lub 
świadczenia usług między przedsiębiorcą a 
konsumentem.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i przedsiębiorcy powinni rozważyć sposób informowania 
konsumentów. Wymóg udzielenia informacji na fakturach i paragonach stanowiłby nadmierne 
obciążenie, szczególnie dla MŚP, a ponadto byłby niepraktyczny.

Poprawka 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy niniejszego artykułu nie 
naruszają przepisów art. 6, 7 i 8 dyrektywy 

3. Przepisy niniejszego artykułu nie 
naruszają przepisów art. 6, 7 i 8 dyrektywy 
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2011/83/UE dotyczących informowania 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość i poza lokalem 
przedsiębiorstwa.

2011/83/UE dotyczących informowania 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość i poza lokalem 
przedsiębiorstwa, ani odpowiednich 
przepisów dyrektywy 2009/138/WE w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz 
dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej 
sprzedaży konsumentom usług 
finansowych na odległość.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązki udzielania informacji konsumentom przez przedsiębiorstwa, o których to 
obowiązkach mowa w art. 10, nie są uregulowane wyłącznie w dyrektywie w sprawie praw 
konsumentów. Jako dodatkowe przykłady należy wymienić w art. 10 ust. 3 przepisy dotyczące 
obowiązków informowania o pozasądowych procedurach reklamacyjnych i procedurach 
dochodzenia roszczeń zawarte w dyrektywie ramowej Wypłacalność II i w dyrektywie 
dotyczącej sprzedaży usług finansowych na odległość.

Poprawka 372
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców, centra należącym do 
Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich oraz, w stosownych 
przypadkach, podmioty wyznaczone 
zgodnie z art. 11 ust. 2 udostępniały do 
publicznej wiadomości w swoich lokalach 
i na swoich stronach internetowych wykaz 
podmiotów ADR, o których mowa w art. 
17 ust. 3.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR, centra należące do Sieci 
Europejskich Centrów Konsumenckich 
oraz, w stosownych przypadkach, 
podmioty wyznaczone zgodnie z art. 11 
ust. 2 udostępniały do publicznej 
wiadomości na swoich stronach 
internetowych poprzez dodanie odnośnika 
do strony internetowej Komisji oraz za 
pomocą wszelkich innych metod, które 
uznają za stosowne, wykaz podmiotów 
ADR, o których mowa w art. 17 ust. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Stowarzyszenia konsumentów i stowarzyszenia biznesowe są niezależnymi organizacjami, 
których państwa członkowskie nie powinny obligować do żadnego określonego działania. 
Utrzymywanie wykazu podmiotów ADR w siedzibie podmiotu ADR nie zawsze jest 
praktycznym rozwiązaniem.

Poprawka 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają właściwe udostępnienie 
informacji o sposobie, w jaki konsumenci 
mogą uzyskać dostęp do procedury ADR 
w razie sporów umownych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 w odniesieniu do 
konkretnego przedsiębiorcy.

Or. hu

Poprawka 374
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają właściwe rozpowszechnianie 
informacji o możliwościach uzyskania 
przez konsumentów odszkodowania w 
razie sporu umownego z przedsiębiorcą, o 
którym mowa w art. 2.

Or. el

Poprawka 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca między podmiotami ADR w 
zakresie rozstrzygania sporów 
transgranicznych

Współpraca i wymiana doświadczeń na 
szczeblu europejskim między podmiotami 
ADR

Or. fr

Poprawka 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR współpracowały w 
zakresie rozstrzygania sporów 
transgranicznych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR współpracowały w 
zakresie rozstrzygania sporów 
transgranicznych i prowadziły regularną 
wymianę dobrych praktyk, zarówno w 
zakresie rozstrzygania sporów 
transgranicznych, jak i krajowych.

Or. fr

Poprawka 377
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR współpracowały w
zakresie rozstrzygania sporów 
transgranicznych.

1. Państwa członkowskie zachęcają
podmioty ADR do współpracy w zakresie 
rozstrzygania sporów transgranicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Podmioty ADR są często organizacjami niezależnymi. Zapewnienie ich współpracy nie jest 
właściwym rozwiązaniem. Nakładanie zbędnych obciążeń na podmioty ADR może zniechęcić 
je do uzyskania statusu wymienionych podmiotów ADR dla celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 378
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja wspiera i ułatwia wymianę 
doświadczeń pomiędzy podmiotami ADR 
w celu promowania najlepszych praktyk, 
zwłaszcza poprzez program na rzecz 
ochrony konsumentów;

Or. fr

Poprawka 379
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
współpracę między podmiotami ADR a 
organami krajowymi, którym powierzono 
egzekwowanie przepisów Unii w zakresie 
ochrony konsumentów.

1. Państwa członkowskie zachęcają do 
współpracy między podmiotami ADR a 
organami krajowymi, którym powierzono 
egzekwowanie przepisów Unii w zakresie 
ochrony konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR są często organizacjami niezależnymi. Zapewnienie ich współpracy nie jest 
właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 380
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca ta obejmuje wymianę 
informacji o praktykach stosowanych przez 
przedsiębiorców, na które konsumenci 
złożyli skargi. Obejmuje ona także 
dokonywanie oceny merytorycznej oraz 
przekazywanie informacji przez takie 
organy krajowe podmiotom ADR, jeśli 
taka ocena lub informacje są niezbędne do 
rozpatrywania poszczególnych sporów.

2. Współpraca ta może obejmować
wymianę informacji o praktykach 
stosowanych w konkretnych sektorach 
działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców, na które to praktyki 
konsumenci złożyli skargi. Obejmuje ona 
także dokonywanie oceny merytorycznej 
oraz przekazywanie informacji przez takie 
organy krajowe podmiotom ADR, jeśli 
taka ocena lub informacje są niezbędne do 
rozpatrywania poszczególnych sporów i 
nie można ich pozyskać z innych źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić szersze współdzielenie informacji pomiędzy podmiotami ADR a krajowymi 
organami egzekwującymi, przy czym zobowiązanie do współdzielenia takich informacji może 
w określonych sytuacjach zagrozić niezależności tych organizacji i zniechęcić 
przedsiębiorców do korzystania z ADR.

Poprawka 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca ta obejmuje wymianę 
informacji o praktykach stosowanych 
przez przedsiębiorców, na które
konsumenci złożyli skargi. Obejmuje ona 
także dokonywanie oceny merytorycznej 
oraz przekazywanie informacji przez takie 
organy krajowe podmiotom ADR, jeśli 
taka ocena lub informacje są niezbędne do 
rozpatrywania poszczególnych sporów.

2. Współpraca ta obejmuje wymianę 
informacji o przedsiębiorcach, o ile 
konsumenci złożyli na nich wielokrotne
skargi. Obejmuje ona także dokonywanie 
oceny merytorycznej oraz przekazywanie 
informacji, w miarę ich dostępności, przez 
takie organy krajowe podmiotom ADR, 
jeśli taka ocena lub informacje są 
niezbędne do rozpatrywania 
poszczególnych sporów.
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Or. de

Uzasadnienie

Praktyk handlowych przedsiębiorstw nie wolno publikować w całości, ponieważ również w 
tym przypadku chodzi o poufne dane i tajemnice handlowe, które nie powinny zostać 
upublicznione. Poza tym podmiot ADR nie może wystawiać, zgodnie z prawem europejskim, 
opinii nakładających obowiązki na podmioty państwowe. Dotyczy to zwłaszcza finansowania.

Poprawka 382
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca ta obejmuje wymianę 
informacji o praktykach stosowanych
przez przedsiębiorców, na które 
konsumenci złożyli skargi. Obejmuje ona 
także dokonywanie oceny merytorycznej 
oraz przekazywanie informacji przez takie 
organy krajowe podmiotom ADR, jeśli 
taka ocena lub informacje są niezbędne do 
rozpatrywania poszczególnych sporów.

2. Współpraca ta obejmuje wymianę 
informacji o skargach złożonych przez 
konsumentów oraz pozytywnym lub 
negatywnym wyniku procedury ADR. 
Obejmuje ona także dokonywanie oceny 
merytorycznej oraz przekazywanie 
informacji przez takie organy krajowe 
podmiotom ADR, jeśli taka ocena lub 
informacje są niezbędne do rozpatrywania 
poszczególnych sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „praktyk” wydaje się być niejasne i dwuznaczne. Nowe brzmienie ma na celu 
skupienie wymiany informacji na charakterze i rodzaju skargi składanej przez konsumentów 
przed podmiotem ADR oraz wyniku procedury (niezależnie od tego, czy miała wynik 
pomyślny, czy nie).

Poprawka 383
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za nadzór 
nad funkcjonowaniem i rozwojem 
podmiotów ADR mających siedzibę na 
jego terytorium. Każde państwo 
członkowskie przekazuje Komisji 
informacje o wyznaczonym przez siebie 
organie.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ w rozumieniu art. 16 i 17. 
Każde państwo członkowskie może 
wyznaczyć więcej niż jeden właściwy 
organ. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznacza więcej niż jeden organ, określa 
również, który z właściwych organów 
mających siedzibę na jego terytorium 
stanowi punkt kontaktowy z Komisją. 
Każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji informacje o wyznaczonym przez 
siebie organie lub właściwych organach, 
w tym o punkcie kontaktowym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wykazania różnych sektorowych i geograficznych sposobów alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów należy umożliwić państwom członkowskim wyznaczenie więcej niż 
jednego właściwego organu.

Poprawka 384
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za nadzór 
nad funkcjonowaniem i rozwojem 
podmiotów ADR mających siedzibę na 
jego terytorium. Każde państwo 
członkowskie przekazuje Komisji 
informacje o wyznaczonym przez siebie 
organie.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za nadzór 
nad funkcjonowaniem i rozwojem 
podmiotów ADR mających siedzibę na 
jego terytorium. Każde państwo 
członkowskie może wyznaczyć więcej niż 
jeden właściwy organ, jeśli wymaga tego 
monitorowanie podmiotów ADR w 
poszczególnych sektorach. Jeżeli państwo 
członkowskie wyznacza więcej niż jeden 
organ, wyznacza również właściwy organ 
jako punkt kontaktowy z Komisją. Każde 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
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informacje o wyznaczonym przez siebie 
organie lub właściwych organach, w tym 
o organie funkcjonującym jako punkt 
kontaktowy.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie funkcjonowania i rozwoju podmiotów ADR we wszystkich sektorach może być 
trudnym zadaniem dla jednego organu właściwego.

Poprawka 385
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za nadzór 
nad funkcjonowaniem i rozwojem 
podmiotów ADR mających siedzibę na 
jego terytorium. Każde państwo 
członkowskie przekazuje Komisji 
informacje o wyznaczonym przez siebie 
organie.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ w rozumieniu art. 16 i 17. 
Każde państwo członkowskie może 
wyznaczyć więcej niż jeden właściwy 
organ. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznacza więcej niż jeden organ, określa 
również, który z właściwych organów 
mających siedzibę na jego terytorium 
stanowi punkt kontaktowy z Komisją. 
Każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji informacje o wyznaczonym przez 
siebie organie lub właściwych organach, 
w tym o punkcie kontaktowym.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich różnice sektorowe wymuszają konieczność 
stosowania wielu specyficznych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Poprawka 386
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ustanawia wykaz właściwych 
organów, o których otrzymała informacje 
zgodnie z ust. 1, i publikuje go w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Komisja ustanawia wykaz właściwych 
organów, w tym, w razie potrzeby, 
organów pełniących rolę punktu 
kontaktowego, o których otrzymała 
informacje zgodnie z ust. 1, i publikuje go 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) odpowiednich danych statystycznych 
dotyczących sposobu, w jaki 
przedsiębiorcy korzystają z 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów w swoich sporach z 
konsumentami;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów ADR wobec właściwych organów powinny być 
praktyczne i możliwe do spełnienia, a także nie powinny wiązać się z niepotrzebnym 
obciążeniem administracyjnym.

Poprawka 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera (g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) w stosownych przypadkach, oceny 
skuteczności ich współpracy w ramach 
sieci podmiotów ADR ułatwiających 
rozstrzyganie sporów transgranicznych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów ADR wobec właściwych organów powinny być 
praktyczne i możliwe do spełnienia, a także nie powinny wiązać się z niepotrzebnym 
obciążeniem administracyjnym.

Poprawka 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) własnej oceny skuteczności procedury 
ADR proponowanej przez dany podmiot i 
możliwych sposobów poprawy osiąganych 
przez niego wyników.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów ADR wobec właściwych organów powinny być 
praktyczne i możliwe do spełnienia, a także nie powinny wiązać się z niepotrzebnym 
obciążeniem administracyjnym.

Poprawka 390
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podmioty ADR, w przypadku gdy osoby 
fizyczne odpowiedzialne za rozstrzygnięcie 
sporu są zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, corocznie powiadomiły 
właściwy organ o spełnianiu 
następujących wymogów:
(a) mianowanie przez kierownictwo 
najwyższego szczebla i na dostatecznie 
długi czas, aby zagwarantować 
niezależność ich działań;
(b) brak powiązań hierarchicznych z 
kierownictwem operacyjnym, w 
szczególności z osobami odpowiedzialnymi 
za stosunki z konsumentem;
(c) wynagrodzenie nieoparte na 
rezultatach procedury ADR;
(d) ustanowienie specjalnego budżetu 
zapewniającego niezbędne środki dla 
zagwarantowania skuteczności procedury 
ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Poszerzenie zakresu dyrektywy o mechanizmy ADR, w których osoby fizyczne odpowiedzialne 
za rozstrzyganie sporów zatrudnione są wyłącznie przez przedsiębiorcę, winno być połączone 
z dodatkowym nadzorem takich podmiotów, by zapewnić ciągłe przestrzeganie konkretnych 
wymagań z zakresu bezstronności i niezależności, które określają ich uwzględnienie w 
zakresie dyrektywy.

Poprawka 391
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) konieczności fizycznej obecności stron skreślona
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lub ich przedstawicieli, w stosownych 
przypadkach; oraz

Or. en

Poprawka 392
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy powiadamiają 
podmiot ADR, jeżeli podmiot ten przestaje 
spełniać wymogi określone w ust. 1. Jeżeli 
po upłynięciu okresu trzech miesięcy 
podmiot ADR nadal nie spełnia wymogów 
określonych w ust. 1, właściwy organ 
usuwa ten podmiot ADR z wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość, za stosownym ostrzeżeniem, usunięcia podmiotu ADR z 
wykazu podmiotów ADR, jeśli podmiot taki nie spełnia norm jakościowych dyrektywy.

Poprawka 393
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wykaz jest aktualizowany bez zbędnej 
zwłoki, a stosowne informacje przekazuje 
się Komisji.

Or. en
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Poprawka 394
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznaczyło więcej niż jeden właściwy 
organ, o wykazie i jego aktualizacjach, 
o których mowa w ust. 2, Komisja jest 
powiadamiana za pośrednictwem punktu 
kontaktowego. Wykaz i jego aktualizacje 
dotyczą wszystkich podmiotów ADR 
mających siedzibę w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co dwa lata każdy właściwy organ 
publikuje sprawozdanie o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR. 
Sprawozdanie w szczególności:

5. Co trzy lata każdy właściwy organ 
publikuje sprawozdanie o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR. 
Sprawozdanie w szczególności:

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego organów krajowych.

Poprawka 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 10 i art. 16 
ust. 1 i 2 niniejszej dyrektywy i 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 10 i art. 16 
ust. 1 i 2 niniejszej dyrektywy, 
nakładanych po uprzednim 
bezskutecznym upomnieniu, i 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Or. de

Poprawka 397
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 10 i art. 16 
ust. 1 i 2 niniejszej dyrektywy i 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
art. 10 niniejszej dyrektywy i podejmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy ADR niespełniający wymogów dyrektywy powinni zostać usunięci z listy podmiotów 
ADR. Tym samym nie ma potrzeby nakładania dodatkowych kar na podmioty ADR, które 
mogłyby je zniechęcić do uzyskania statusu podmiotów umieszczonych na liście zgodnie z 
przepisami dyrektywy.
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Poprawka 398
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
lub administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej 
do dnia [Office of Publications insert date:
najpóźniej 18 miesięcy od daty wejścia 
w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
lub administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej 
do dnia [Office of Publications insert date:
najpóźniej 24 miesiące od daty wejścia 
w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Dłuższy okres transpozycji jest niezbędny do uchwalenia przepisów wykonawczych i 
utworzenia nowych podmiotów ADR lub zapewnienia bieżącym podmiotom ADR okresu 
przejściowego, podczas którego mogą dokonać zmiany swoich praktyk, by były one zgodne z 
wymaganiami dyrektywy. Nie ma potrzeby zobowiązywania państw członkowskich do 
przedkładania tabeli korelacji.

Poprawka 399
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
lub administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej 
do dnia [Office of Publications insert date: 
najpóźniej 18 miesięcy od daty wejścia 
w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze 
lub administracyjne lub porozumienia w 
zakresie samoregulacji niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej 
do dnia [Office of Publications insert date: 
najpóźniej 18 miesięcy od daty wejścia 
w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
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dyrektywą. pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich, np. w Holandii, alternatywne metody rozwiązywania 
sporów są dobrze rozwinięte, choć nie ma w tym zakresie regulacji. W takich państwach 
członkowskich przedsiębiorstwa dysponują odpowiednią swobodą, by wprowadzić 
alternatywne metody rozwiązywania sporów drogą samoregulacji. Wiele przedsiębiorstw 
postrzega alternatywne metody rozwiązywania sporów jako właściwy mechanizm 
zapewniający konsumentom dodatkowy mechanizm rozwiązywania sporów. Sytuacja taka 
może mieć miejsce, gdy państwo bierze (finansowy) udział w takich mechanizmach 
współpracy. Zaleca się wyraźne określenie w art. 22, że dyrektywa ADR może być wdrożona 
w drodze samoregulacji.

Poprawka 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej [Office of Publications insert 
date: five years after the entry into force], a 
następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
uwzględnia rozwój i wykorzystanie 
podmiotów ADR oraz skutki realizacji 
niniejszej dyrektywy dla konsumentów i 
przedsiębiorców. W razie potrzeby 
Komisja może załączyć do tego 
sprawozdania także wnioski dotyczące 
dostosowania niniejszej dyrektywy.

Najpóźniej [Office of Publications insert 
date: four years after the entry into force], 
a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 
uwzględnia rozwój i wykorzystanie 
podmiotów ADR oraz skutki realizacji 
niniejszej dyrektywy dla konsumentów i 
przedsiębiorców. W razie potrzeby 
Komisja może załączyć do tego 
sprawozdania także wnioski dotyczące 
dostosowania niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [Office of Publications 
insert date: five years after the entry into 
force], a następnie co trzy lata, Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
ze stosowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to uwzględnia rozwój i 
wykorzystanie podmiotów ADR oraz 
skutki realizacji niniejszej dyrektywy dla 
konsumentów i przedsiębiorców. W razie 
potrzeby Komisja może załączyć do tego 
sprawozdania także wnioski dotyczące 
dostosowania niniejszej dyrektywy.

Nie później niż [Office of Publications
insert date: five years after the entry into 
force], a następnie co trzy lata, Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
ze stosowania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie to uwzględnia rozwój i 
wykorzystanie podmiotów ADR oraz 
skutki realizacji niniejszej dyrektywy dla 
konsumentów i przedsiębiorców.
Sprawozdanie w szczególności obejmuje 
postanowienia dotyczące zakresu 
dyrektywy i uwzględnia się w nim 
konieczność rozszerzenia zakresu o spory 
prawne wnoszone przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom. W takim 
wypadku do tego sprawozdania załącza się 
także wnioski dotyczące dostosowania 
niniejszej dyrektywy.

Or. hu

Poprawka 402
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ciężko byłoby wdrożyć wymóg porównywania poziomu ochrony konsumentów zapewniony 
przez różne przepisy Unii. Ponadto niniejsza dyrektywa powinna mieć pierwszeństwo nad 
konkretnymi przepisami pozostałego prawodawstwa Unii, a nie całym takim prawodawstwem.


