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Poprawka 88
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE rynek 
wewnętrzny ma obejmować obszar bez 
granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów i 
usług. Aby cyfrowy aspekt rynku 
wewnętrznego budził zaufanie 
konsumentów i przysparzał im korzyści, 
konieczne jest, by mieli oni dostęp do 
łatwych i tanich sposobów rozstrzygania 
sporów powstających w związku z 
internetową sprzedażą towarów i 
świadczeniem usług. Jest to szczególnie 
ważne, gdy konsumenci nabywają towary i 
usługi za granicą.

(2) Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE rynek 
wewnętrzny ma obejmować obszar bez 
granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów i 
usług. Aby cyfrowy aspekt rynku 
wewnętrznego budził zaufanie 
konsumentów i przysparzał im korzyści, 
konieczne jest, by mieli oni dostęp do 
łatwych, skutecznych i darmowych
sposobów rozstrzygania sporów 
powstających w związku z internetową 
sprzedażą towarów i świadczeniem usług. 
Jest to szczególnie ważne, gdy konsumenci 
nabywają towary i usługi za granicą.

Or. fr

Poprawka 89
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE rynek 
wewnętrzny ma obejmować obszar bez 
granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów i 
usług. Aby cyfrowy aspekt rynku 
wewnętrznego budził zaufanie 
konsumentów i przysparzał im korzyści, 
konieczne jest, by mieli oni dostęp do 
łatwych i tanich sposobów rozstrzygania 
sporów powstających w związku z 

(2) Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE rynek 
wewnętrzny ma obejmować obszar bez 
granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów i 
usług. Aby cyfrowy aspekt rynku 
wewnętrznego budził zaufanie 
konsumentów i przysparzał im korzyści, 
konieczne jest, by działanie rynku 
wewnętrznego opierało się na zasadach, 
które nie pogłębiają nierówności 
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internetową sprzedażą towarów i 
świadczeniem usług. Jest to szczególnie 
ważne, gdy konsumenci nabywają towary i 
usługi za granicą.

społecznych. Konieczne jest także 
dostosowanie polityki UE, tak aby rynek 
wewnętrzny był skoncentrowany na 
potrzebach i dobrobycie ludzi, a nie na 
liczbach. Jednocześnie, pod warunkiem 
spełnienia powyższych warunków, 
przyczyni się do tego dostęp do łatwych i 
tanich sposobów pozasądowego
rozstrzygania sporów powstających w 
związku z internetową sprzedażą towarów i 
świadczeniem usług. Jest to szczególnie 
ważne, gdy konsumenci nabywają towary i 
usługi za granicą.

Or. el

Poprawka 90
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Fragmentacja jednolitego rynku 
hamuje wysiłki mające na celu 
zwiększenie konkurencyjności i wzrostu. 
Ponadto zróżnicowana dostępność, jakość 
i świadomość prostych, skutecznych i 
tanich sposobów rozstrzygania sporów 
powstałych w związku ze sprzedażą 
towarów lub świadczeniem usług w UE 
stanowi przeszkodę na jednolitym rynku, 
co negatywnie wpływa na zaufanie 
konsumentów i przedsiębiorców do 
dokonywania sprzedaży i zakupów 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 91
Louis Grech
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Wykorzystanie potencjału handlu 
internetowego w znacznej mierze 
przyczyniłoby się do odbudowania wzrostu 
gospodarczego w UE. Jednakże realizacja 
tego celu będzie wymagała odpowiedniej 
integracji platformy ODR i podmiotów 
ADR zgodnie z [Office of Publications 
please insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)].

Or. en

Poprawka 92
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rynek wewnętrzny jest dla 
konsumentów w ich codziennym życiu 
realnym środowiskiem, gdy podróżują i 
dokonują zakupów oraz płatności. 
Konsumenci to podstawowi uczestnicy 
rynku wewnętrznego, a zatem powinni oni 
odgrywać w nim kluczową rolę. Cyfrowy 
aspekt rynku wewnętrznego staje się 
niezwykle istotny zarówno dla 
konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. 
Konsumenci coraz częściej dokonują 
zakupów przez internet, podobnie coraz 
więcej przedsiębiorców prowadzi w ten 
sposób sprzedaż. Konsumenci i 

(5) Rynek wewnętrzny jest dla 
konsumentów w ich codziennym życiu 
realnym środowiskiem, gdy podróżują i 
dokonują zakupów oraz płatności, zaś 
skuteczna polityka ochrony konsumentów 
jest uzależniona od stopnia, w jakim 
obowiązujące przepisy zapobiegają 
praktykom i środkom szkodliwym dla 
interesów konsumentów. Konsumenci to 
podstawowi uczestnicy rynku 
wewnętrznego, a zatem powinni oni 
odgrywać w nim kluczową rolę. Cyfrowy 
aspekt rynku wewnętrznego staje się 
niezwykle istotny zarówno dla 
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przedsiębiorcy powinni czuć się 
bezpiecznie, dokonując transakcji w 
środowisku cyfrowym.

konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. 
Konsumenci coraz częściej dokonują 
zakupów przez internet, podobnie coraz 
więcej przedsiębiorców prowadzi w ten 
sposób sprzedaż. Konsumenci i 
przedsiębiorcy powinni czuć się 
bezpiecznie, dokonując transakcji w 
środowisku cyfrowym.

Or. el

Poprawka 93
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rynek wewnętrzny jest dla 
konsumentów w ich codziennym życiu 
realnym środowiskiem, gdy podróżują i 
dokonują zakupów oraz płatności. 
Konsumenci to podstawowi uczestnicy 
rynku wewnętrznego, a zatem powinni oni 
odgrywać w nim kluczową rolę. Cyfrowy 
aspekt rynku wewnętrznego staje się 
niezwykle istotny zarówno dla 
konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. 
Konsumenci coraz częściej dokonują 
zakupów przez internet, podobnie coraz 
więcej przedsiębiorców prowadzi w ten 
sposób sprzedaż. Konsumenci i 
przedsiębiorcy powinni czuć się 
bezpiecznie, dokonując transakcji w 
środowisku cyfrowym.

(5) Rynek wewnętrzny jest dla 
konsumentów w ich codziennym życiu 
realnym środowiskiem, gdy podróżują i 
dokonują zakupów oraz płatności. 
Konsumenci to podstawowi uczestnicy 
rynku wewnętrznego, a zatem powinni oni 
odgrywać w nim kluczową rolę. Cyfrowy 
aspekt rynku wewnętrznego staje się 
niezwykle istotny zarówno dla 
konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. 
Konsumenci coraz częściej dokonują 
zakupów przez internet, podobnie coraz 
więcej przedsiębiorców prowadzi w ten 
sposób sprzedaż. Konsumenci i 
przedsiębiorcy powinni czuć się 
bezpiecznie, dokonując transakcji w 
środowisku cyfrowym. W obecnym 
kryzysie środki stymulujące wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
odbudowujące nastroje konsumenckie 
mają kluczowe znaczenie. Podczas gdy 
rynek cyfrowy daje nieocenioną 
możliwość zrealizowania powyższych 
celów, Unia Europejska musi być w stanie 
stworzyć w pełni rozwinięty wewnętrzny 
rynek cyfrowy, aby w pełni wykorzystać 
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ten potencjał. Kluczowe znaczenie ma z 
jednej strony zniesienie istniejących 
barier, a z drugiej zwiększenie zaufania 
konsumentów. Istnienie sprawnego i 
skutecznego internetowego systemu 
rozstrzygania sporów mogłoby także 
przyczynić się do zwiększenia zaufania 
konsumentów w Unii.

Or. es

Poprawka 94
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Możliwość skorzystania z łatwego i 
taniego sposobu rozstrzygania sporów 
może zwiększyć zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców do rynku cyfrowego. 
Wciąż jednak istnieją przeszkody 
utrudniające im znalezienie rozwiązań 
pozasądowych, w szczególności w 
przypadku sporów powstałych w związku z 
internetowymi transakcjami 
transgranicznymi. Z tego powodu spory 
takie obecnie często pozostają 
nierozstrzygnięte.

(6) Możliwość skorzystania z łatwego, 
skutecznego i darmowego sposobu 
rozstrzygania sporów może zwiększyć 
zaufanie konsumentów i przedsiębiorców 
do rynku cyfrowego. Wciąż jednak istnieją 
przeszkody utrudniające im znalezienie 
rozwiązań pozasądowych, w szczególności 
w przypadku sporów powstałych w 
związku z internetowymi transakcjami 
transgranicznymi. Z tego powodu spory 
takie obecnie często pozostają 
nierozstrzygnięte.

Or. fr

Poprawka 95
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Możliwość skorzystania z łatwego i 
taniego sposobu rozstrzygania sporów 
może zwiększyć zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców do rynku cyfrowego. 
Wciąż jednak istnieją przeszkody 
utrudniające im znalezienie rozwiązań 
pozasądowych, w szczególności w 
przypadku sporów powstałych w związku z 
internetowymi transakcjami 
transgranicznymi. Z tego powodu spory 
takie obecnie często pozostają 
nierozstrzygnięte.

(6) Wspieranie środków mających na celu 
zwalczanie spekulacji i możliwość
korzystania z łatwego i taniego sposobu 
pozasądowego rozstrzygania sporów może 
zwiększyć zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców do rynku cyfrowego. 
Wciąż jednak istnieją przeszkody 
utrudniające im znalezienie rozwiązań 
pozasądowych, w szczególności w 
przypadku sporów powstałych w związku z 
internetowymi transakcjami 
transgranicznymi. Z tego powodu spory 
takie obecnie często pozostają 
nierozstrzygnięte.

Or. el

Poprawka 96
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Możliwość skorzystania z łatwego i 
taniego sposobu rozstrzygania sporów 
może zwiększyć zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców do rynku cyfrowego. 
Wciąż jednak istnieją przeszkody 
utrudniające im znalezienie rozwiązań 
pozasądowych, w szczególności w 
przypadku sporów powstałych w związku z 
internetowymi transakcjami 
transgranicznymi. Z tego powodu spory 
takie obecnie często pozostają 
nierozstrzygnięte.

(6) Możliwość skorzystania z łatwego i 
taniego sposobu rozstrzygania sporów 
może zwiększyć zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorców do rynku cyfrowego. 
Wciąż jednak istnieją przeszkody 
utrudniające im znalezienie rozwiązań 
pozasądowych, w szczególności w 
przypadku sporów powstałych w związku z 
internetowymi transakcjami 
transgranicznymi. Z tego powodu spory 
takie obecnie często pozostają 
nierozstrzygnięte. Niektóre państwa 
członkowskie, których przepisy krajowe 
wykraczają poza podstawowe wymogi 
dyrektywy o mediacji, odniosły duże 
sukcesy w upowszechnianiu 
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pozasądowego rozstrzygania sporów w 
sprawach cywilnych i handlowych. 
Uzyskane rezultaty wskazują, że mediacja 
może przyczynić się oszczędnego i 
sprawnego pozasądowego rozstrzygania 
sporów przy pomocy procedur 
dostosowanych do potrzeb stron i 
zapewniających ochronę konsumentów.

Or. it

Poprawka 97
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Internetowy system rozstrzygania 
sporów stanowi proste i tanie rozwiązanie 
pozasądowe w przypadku sporów 
wynikłych z internetowych transakcji 
transgranicznych. Brakuje jednak obecnie 
mechanizmów, które pozwalałyby 
konsumentom i przedsiębiorcom 
rozstrzygać takie spory przy pomocy 
środków elektronicznych. Działa to na 
niekorzyść konsumentów, stanowi 
przeszkodę dla internetowych transakcji 
transgranicznych, stwarza nierówne szanse 
dla przedsiębiorców i w konsekwencji 
utrudnia rozwój handlu elektronicznego.

(7) Internetowy system rozstrzygania 
sporów stanowi proste, skuteczne i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów wynikłych z internetowych 
transakcji transgranicznych. Brakuje 
jednak obecnie mechanizmów, które 
pozwalałyby konsumentom i 
przedsiębiorcom rozstrzygać takie spory 
przy pomocy środków elektronicznych. 
Działa to na niekorzyść konsumentów, 
stanowi przeszkodę dla internetowych 
transakcji transgranicznych, stwarza 
nierówne szanse dla przedsiębiorców i w 
konsekwencji utrudnia rozwój handlu 
elektronicznego.

Or. fr

Poprawka 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami, wynikających z 
transgranicznej internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
przez przedsiębiorców. Nie należy go 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku z 
internetową sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług, jeśli co najmniej 
jeden z nich nie ma siedziby lub miejsca 
zamieszkania w państwie członkowskim 
Unii w chwili, gdy konsument zamawia 
takie towary lub usługi, lub gdy 
przedsiębiorca i konsument mają siedzibę 
lub miejsce zamieszkania w tym samym 
państwie członkowskim.

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów dotyczących zobowiązań 
umownych między konsumentami 
mającymi miejsce zamieszkania w UE i 
przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE 
powstałych w związku z internetową 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług, co zostało uregulowane w 
dyrektywie .../.... EU [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/ED (Directive on 
consumer ADR)]. Powinno to obejmować 
spory wynikające ze sprzedaży lub 
udostępniania treści cyfrowych za 
wynagrodzeniem. Jakkolwiek z takiego 
internetowego mechanizmu rozstrzygania 
sporów będą w szczególności korzystać 
konsumenci i przedsiębiorcy, którzy 
zawierają internetowe transakcje 
transgraniczne, to w celu stworzenia 
prawdziwie równych szans w dziedzinie 
handlu elektronicznego niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć również 
zastosowanie do krajowych transakcji 
internetowych. Nie należy go stosować do 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami powstałych w związku z 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług, jeśli co najmniej jeden z nich nie ma 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
państwie członkowskim Unii w chwili, gdy 
konsument zamawia takie towary lub 
usługi.

Or. en
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Poprawka 99
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami, wynikających z 
transgranicznej internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
przez przedsiębiorców. Nie należy go 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku z 
internetową sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług, jeśli co najmniej 
jeden z nich nie ma siedziby lub miejsca 
zamieszkania w państwie członkowskim 
Unii w chwili, gdy konsument zamawia 
takie towary lub usługi, lub gdy 
przedsiębiorca i konsument mają siedzibę 
lub miejsce zamieszkania w tym samym 
państwie członkowskim.

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów dotyczących zobowiązań 
umownych między konsumentami 
mającymi miejsce zamieszkania w UE i 
przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE 
powstałych w związku z transgraniczną 
internetową sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług przez 
przedsiębiorców. Powinno to obejmować 
spory wynikające ze sprzedaży lub 
udostępniania treści cyfrowych za 
wynagrodzeniem. Nie należy go stosować 
do sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami powstałych w związku z 
internetowymi umowami sprzedaży lub 
umowami o świadczenie usług, jeśli co 
najmniej jeden z nich nie ma siedziby lub 
miejsca zamieszkania w państwie 
członkowskim Unii w chwili, gdy 
konsument zamawia takie towary lub 
usługi, lub gdy przedsiębiorca i konsument 
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
tym samym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby jasno wskazać, że umowy w zakresie sprzedaży lub udostępniania treści 
cyfrowych za wynagrodzeniem (np. cyfrowe pobrania) są objęte zakresem obowiązywanie 
rozporządzenia. Stosowniejsze jest odniesienie się do zobowiązań umownych zamiast po 
prostu do sprzedaży.

Poprawka 100
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami, wynikających z 
transgranicznej internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
przez przedsiębiorców. Nie należy go 
stosować do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami
powstałych w związku z internetową 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług, jeśli co najmniej jeden z nich nie ma 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
państwie członkowskim Unii w chwili, gdy 
konsument zamawia takie towary lub 
usługi, lub gdy przedsiębiorca i konsument 
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
tym samym państwie członkowskim.

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów wszczętych przez konsumentów 
przeciwko przedsiębiorcom, wynikających 
z transgranicznej internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
przez przedsiębiorców. Nie należy go 
stosować do sporów wszczętych przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom
powstałych w związku z internetową 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług, jeśli co najmniej jeden z nich nie ma 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
państwie członkowskim Unii w chwili, gdy 
konsument zamawia takie towary lub 
usługi, lub gdy przedsiębiorca i konsument 
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
tym samym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na to, że celem niniejszego wniosku jest ochrona konsumenta oraz że 
przedsiębiorcy mają inne sposoby rozstrzygania sporów z konsumentami, przepisy niniejszego 
rozporządzenia powinny mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do skarg wniesionych 
przez konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, a nie powinny mieć zastosowania w 
odniesieniu do skarg wniesionych przez przedsiębiorców przeciwko konsumentom.

Poprawka 101
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować do pozasądowego rozstrzygania 
sporów między konsumentami i 

Niniejsze rozporządzenie należy stosować 
do pozasądowego rozstrzygania sporów 
między konsumentami i przedsiębiorcami, 
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przedsiębiorcami, wynikających z 
transgranicznej internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
przez przedsiębiorców. Nie należy go 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku z 
internetową sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług, jeśli co najmniej 
jeden z nich nie ma siedziby lub miejsca 
zamieszkania w państwie członkowskim 
Unii w chwili, gdy konsument zamawia 
takie towary lub usługi, lub gdy 
przedsiębiorca i konsument mają siedzibę 
lub miejsce zamieszkania w tym samym 
państwie członkowskim.

wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług przez 
przedsiębiorców. Nie należy go stosować 
do sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami powstałych w związku z 
internetową sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług, jeśli co najmniej 
jeden z nich nie ma siedziby lub miejsca 
zamieszkania w państwie członkowskim 
Unii w chwili, gdy konsument zamawia 
takie towary lub usługi, lub gdy 
przedsiębiorca i konsument mają siedzibę 
lub miejsce zamieszkania w tym samym 
państwie członkowskim. Rozwój w Unii 
Europejskiej sprawnie funkcjonujących 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów jest konieczny w celu zwiększenie 
zaufania konsumentów do rynku 
wewnętrznego, w tym także w obszarze 
handlu elektronicznego. Rozwój ten 
powinien opierać się na istniejących 
procedurach ADR w państwach 
członkowskich oraz powinien przebiegać z 
poszanowaniem tradycji prawnych państw 
członkowskich. Rozpowszechnienie ADR 
może także okazać się kluczowe w tych 
państwach, w których sądy mają znaczne 
zaległości w rozstrzyganiu spraw, co z 
kolei uniemożliwia obywatelom UE 
korzystanie z ich prawa do rzetelnego 
procesu sądowego w rozsądnym czasie.

Or. it

Poprawka 102
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Definicja „konsumenta” powinna 
obejmować osoby fizyczne, których 
działania nie mają związku z ich 

(10) Definicja „konsumenta” powinna 
obejmować osoby fizyczne, których 
działania nie mają związku z ich 
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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.

działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego 
zawodu.

Or. en

Uzasadnienie

Poszerzenie definicji konsumenta poprzez odniesienie jej do umów o dwojakim celu (umowy 
zawarte w celu częściowo związanym z działalnością handlową danej osoby, a częściowo 
niemającym takiego związku) może być mylące, zwłaszcza że zgodnie z definicją zawartą w 
art. 4 lit. a) konsument „oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach niezwiązanych z 
jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego 
zawodu”.

Poprawka 103
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku z 
transgraniczną sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług „offline” (bez 
korzystania z sieci komputerowych). 
Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między 
przedsiębiorcami.

(12) Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku 
ze sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług „offline” (bez korzystania z sieci 
komputerowych). Niniejszego 
rozporządzenia nie należy stosować ani do
skarg wnoszonych przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom, ani do sporów 
między przedsiębiorcami.

Or. fr
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Poprawka 104
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku z 
transgraniczną sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług „offline” (bez 
korzystania z sieci komputerowych). 
Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między 
przedsiębiorcami.

(12) Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami powstałych w związku z 
transgraniczną sprzedażą towarów lub 
świadczeniem usług „offline” (bez 
korzystania z sieci komputerowych). 
Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między 
przedsiębiorcami ani do skarg składanych 
przez przedsiębiorców przeciwko 
konsumentom.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z powstaniem znacznej liczby podmiotów świadczących usługi ADR i mających na 
celu zniwelowanie nierównego układu sił między konsumentami a przedsiębiorcami 
wymaganie na mocy dyrektywy ADR od takich podmiotów, żeby rozstrzygały spory wszczęte 
przez przedsiębiorstwa przeciwko konsumentom nie byłoby właściwe. Skoro dyrektywa ADR 
nie określa wymogu udostępnienia ADR, nie ma uzasadnienia ujmowanie takich sporów w 
rozporządzeniu w sprawie ODR.

Poprawka 105
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami
powstałych w związku z transgraniczną 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług „offline” (bez korzystania z sieci 
komputerowych). Niniejszego 

(12) Niniejszego rozporządzenia nie należy 
stosować do sporów wszczętych przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom 
powstałych w związku z transgraniczną 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług „offline” (bez korzystania z sieci 
komputerowych). Niniejszego 
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rozporządzenia nie należy stosować do 
sporów między przedsiębiorcami.

rozporządzenia nie należy stosować do 
sporów między przedsiębiorcami.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konsekwencją poprawki do punktu 8 preambuły odnoszącego się do 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 106
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać konsumentów, aby przed 
złożeniem skargi podmiotowi ADR przy 
pomocy platformy ODR uczynili co w ich 
mocy, żeby nawiązać kontakt z 
przedsiębiorcą przez jego stronę 
internetową, e-mail lub inne dostępne i 
adekwatne w tej sytuacji środki 
elektroniczne w celu polubownego 
rozwiązania sporu.

Or. en

Poprawka 107
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie platformy internetowego 
rozstrzygania sporów („ODR”) na 
poziomie europejskim. Platforma ODR 

(14) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie platformy internetowego 
rozstrzygania sporów („ODR”) na 
poziomie europejskim. Platforma ODR 



AM\903360PL.doc 17/101 PE489.696v01-00

PL

powinna przybrać postać interaktywnej 
strony internetowej stanowiącej jeden 
punkt dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących rozstrzygać 
bez udziału sądu spory wynikłe z 
transgranicznych transakcji handlu 
elektronicznego. Powinna ona umożliwiać 
konsumentom i przedsiębiorcom składanie 
skarg poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza skargi dostępnego we 
wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
przekazywanie skargi podmiotowi 
oferującemu alternatywne metody 
rozstrzygania sporów („ADR”) 
właściwemu w kwestiach dotyczących 
danego sporu. Podmioty ADR oraz strony 
powinny mieć możliwość przeprowadzenia 
procedury rozstrzygania sporu przy 
pomocy platformy.

powinna przybrać postać odrębnej
interaktywnej strony internetowej 
stanowiącej jeden punkt dostępu dla 
konsumentów i przedsiębiorców 
pragnących rozstrzygać bez udziału sądu 
spory wynikłe z transgranicznych 
transakcji handlu elektronicznego. 
Powinna stanowić źródło ogólnych 
informacji na temat pozasądowego 
rozstrzygania sporów wynikających z 
umów o internetową sprzedaż towarów lub 
świadczenie usług pomiędzy 
konsumentami a przedsiębiorcami. 
Powinna ona umożliwiać konsumentom 
składanie skarg poprzez wypełnienie 
elektronicznego formularza skargi 
dostępnego we wszystkich językach 
urzędowych Unii oraz zapewniać 
konsumentom dostęp do informacji o 
możliwości zwrócenia się o pomoc do 
doradców w razie trudności z poprawnym 
wypełnieniem formularza. Powinna ona 
umożliwiać przekazywanie skargi 
podmiotowi oferującemu alternatywne 
metody rozstrzygania sporów („ADR”) 
właściwemu w kwestiach dotyczących 
danego sporu. Podmioty ADR oraz strony 
powinny mieć możliwość przeprowadzenia 
procedury rozstrzygania sporu przy 
pomocy platformy.

Or. fr

Poprawka 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie platformy internetowego 
rozstrzygania sporów („ODR”) na 
poziomie europejskim. Platforma ODR 
powinna przybrać postać interaktywnej 

(14) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie platformy internetowego 
rozstrzygania sporów („ODR”) na 
poziomie europejskim. Platforma ODR 
powinna przybrać postać interaktywnej 
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strony internetowej stanowiącej jeden 
punkt dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących rozstrzygać 
bez udziału sądu spory wynikłe z 
transgranicznych transakcji handlu 
elektronicznego. Powinna ona umożliwiać 
konsumentom i przedsiębiorcom składanie 
skarg poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza skargi dostępnego we
wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
przekazywanie skargi podmiotowi 
oferującemu alternatywne metody 
rozstrzygania sporów („ADR”) 
właściwemu w kwestiach dotyczących 
danego sporu. Podmioty ADR oraz strony 
powinny mieć możliwość przeprowadzenia 
procedury rozstrzygania sporu przy 
pomocy platformy.

strony internetowej stanowiącej jeden 
punkt dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących rozstrzygać 
bez udziału sądu spory wynikłe z transakcji 
handlu elektronicznego. Platforma 
powinna umożliwiać konsumentom i 
przedsiębiorcom składanie skarg poprzez 
wypełnienie elektronicznego formularza 
skargi dostępnego we wszystkich językach 
urzędowych Unii oraz przekazywanie 
skargi podmiotowi oferującemu 
alternatywne metody rozstrzygania sporów 
(„ADR”) właściwemu w kwestiach 
dotyczących danego sporu. Platforma 
ODR powinna współdziałać z istniejącymi 
krajowymi internetowymi platformami 
ODR. Formularz skargi powinien 
zawierać tylko te informacje, które są 
niezbędne do określenia odpowiednich 
podmiotów ADR lub podmiotów 
właściwych do rozstrzygania takiej skargi.

Or. en

Poprawka 109
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie platformy internetowego 
rozstrzygania sporów („ODR”) na 
poziomie europejskim. Platforma ODR 
powinna przybrać postać interaktywnej 
strony internetowej stanowiącej jeden 
punkt dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących rozstrzygać 
bez udziału sądu spory wynikłe z 
transgranicznych transakcji handlu 
elektronicznego. Powinna ona umożliwiać 
konsumentom i przedsiębiorcom składanie 
skarg poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza skargi dostępnego we 

(14) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie platformy internetowego 
rozstrzygania sporów („ODR”) na 
poziomie europejskim. Za powołanie i 
utrzymanie platformy ODR 
odpowiedzialna powinna być Komisja. 
Platforma ODR powinna przybrać postać 
interaktywnej strony internetowej 
stanowiącej jeden punkt dostępu dla 
konsumentów i przedsiębiorców 
pragnących rozstrzygać bez udziału sądu 
spory wynikłe z transakcji handlu 
elektronicznego. Powinna ona umożliwiać 
konsumentom i przedsiębiorcom składanie 
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wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
przekazywanie skargi podmiotowi 
oferującemu alternatywne metody 
rozstrzygania sporów („ADR”) 
właściwemu w kwestiach dotyczących 
danego sporu. Podmioty ADR oraz strony 
powinny mieć możliwość przeprowadzenia 
procedury rozstrzygania sporu przy 
pomocy platformy.

skarg poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza skargi dostępnego we 
wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
przekazywanie skargi podmiotowi 
oferującemu alternatywne metody 
rozstrzygania sporów („ADR”) 
właściwemu w kwestiach dotyczących 
danego sporu. Podmioty ADR oraz strony 
powinny mieć możliwość przeprowadzenia 
procedury rozstrzygania sporu przy 
pomocy platformy.

Or. en

Poprawka 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Platforma powinna nieodpłatnie 
udostępniać elektroniczne narzędzie 
rozpatrywania spraw, które umożliwi 
stronom i podmiotowi ADR prowadzenie 
procedur rozstrzygania sporu przez 
internet za pośrednictwem platformy. 
Podmioty ADR powinny być w stanie 
wykorzystywać to narzędzie i 
dostosowywać je do swoich procedur. 
Narzędzie to powinno umożliwiać stronom 
i podmiotom ADR umieszczenie na stronie 
internetowej właściwych zeznań i 
dowodów. Narzędzie to, zgodnie z 
procedurą ADR stosowaną przez właściwy 
podmiot ADR, automatycznie ustali 
termin, który strony będą musiały 
respektować np. w odniesieniu do 
składania wniosków. Ponadto zapewni 
ono ograniczony dostęp do strony 
internetowej platformy ODR stronom, 
danemu podmiotowi ADR i w razie 
konieczności doradcom konsumentów.
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Or. en

Poprawka 111
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Platforma ODR powinna stanowić 
jeden punkt dostępu dla rozstrzygania bez 
udziału sądu sporów wynikłych z 
transgranicznej transakcji handlu 
elektronicznego przy pomocy podmiotów 
ADR, których celem jest rozstrzyganie 
sporów bez udziału sądu i które zostały 
powołane na stałe oraz które spełniają 
kryteria jakościowe określone w rozdziale 
II [Office of Publications please insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)] i które zostały podane do 
wiadomości Komisji zgodnie z art. 17 ust. 
2 [Office of Publications please insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)].

Or. en

Poprawka 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Komisja powinna zapewnić 
rozwiązania techniczne umożliwiające 
działanie platformy, w tym obsługę 
tłumaczeniową. Narzędzie to powinno 
udostępniać stronom i podmiotowi ADR 
elektroniczną obsługę tłumaczeniową. W 
ramach tej obsługi tłumacze powinni 
wykonywać wszelkie niezbędne 
tłumaczenia. Na platformie ODR Komisja 
powinna informować konsumentów 
o możliwości zwrócenia się o pomoc do 
doradców konsumentów. Należy zachęcać 
konsumentów do kontaktu 
z przedsiębiorcami, a tym samym do 
bezpośredniego polubownego 
rozstrzygnięcia sporu przed skierowaniem 
skargi do platformy ODR.

Or. en

Poprawka 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Platforma powinna być 
udostępniona jedynie w odpowiedniej 
części tematycznej portalu „Twoja 
Europa”, który jest obecnie jednym 
punktem dostępu dla konsumentów i
przedsiębiorców poszukujących pomocy 
lub informacji na temat praw 
wynikających z przepisów UE. Platforma 
ODR powinna zostać odpowiednio 
uwidoczniona na portalu „Twoja 
Europa”.

Or. en
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Poprawka 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 
to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu.

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 
to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu, tak aby 
fizyczna obecność stron lub ich 
przedstawicieli przed podmiotem ADR nie 
była konieczna. Strony mogą jednak 
stwierdzić, że fizyczna obecność jest 
konieczna.

Or. en

Poprawka 115
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
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prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 
to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu.

prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur.

Or. en

Uzasadnienie

Platforma ODR nie rozstrzyga sporów. Rolę tę pełnią podmioty świadczące usługi ADR. 
Spory powinny być zatem rozstrzygane zgodnie z wymogami określonymi przez dyrektywę 
ADR; procedury rozstrzygania sporów dotyczących transgranicznych zakupów nie mogą 
zapewniać szybszego rozpatrzenia niż w przypadku sporów na innym tle.

Poprawka 116
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 
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to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu.

to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu oraz 
brak obowiązku stawiennictwa stron przed 
podmiotem ADR, o ile strony wyraźnie nie 
postanowią inaczej.

Or. fr

Poprawka 117
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 
to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu.

(15) System ODR na poziomie 
europejskim powinien opierać się na 
istniejących podmiotach ADR w 
państwach członkowskich, powinien być 
także stworzony z poszanowaniem tradycji 
prawnych państw członkowskich. 
Podmioty ADR, do których przekazana 
została skarga za pośrednictwem platformy 
ODR, powinny zatem stosować własne 
procedury, w tym zasady dotyczące 
kosztów. W niniejszym rozporządzeniu 
pragnie się jednak ustanowić pewne 
wspólne zasady mające zastosowanie do 
wspomnianych procedur; zasady te służyć 
będą skuteczności tych procedur. Powinno 
to objąć zasady zapewniające sprawne 
osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu, bez 
konieczności fizycznej obecności stron lub 
ich przedstawicieli przed podmiotem ADR. 
Strony mogą jednak stwierdzić, że 
fizyczna obecność jest nieodzowna.

Or. el
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Poprawka 118
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Strony powinny mieć bezpłatny 
dostęp do ustanowionej na mocy 
niniejszego rozporządzenia platformy 
ODR. Ponadto fizyczna obecność w celu 
uczestniczenia w procedurze nie powinna 
być wymagane. Strony mogą jednak 
stwierdzić, że fizyczna obecność jest 
konieczna.

Or. en

Poprawka 119
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Sieć doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów powinna stanowić 
wsparcie przy rozstrzyganiu sporów 
dotyczących skarg złożonych za 
pośrednictwem platformy ODR. Sieć ta 
powinna się składać z punktów 
kontaktowych ds. ODR w państwach 
członkowskich, w których to punktach 
działać będą doradcy ds. internetowego 
rozstrzygania sporów.

(18) Należy powołać punkty kontaktowe 
ds. ODR w celu zapewnienia wsparcia 
konsumentom dążącym do rozstrzygnięcia 
sporu z przedsiębiorcom za pośrednictwem 
platformy ODR. Punkty kontaktowe ds. 
ODR powinny udzielać wsparcia przy 
składaniu skarg i dostarczać ogólnych 
informacji z zakresu procedur 
internetowego rozstrzygania sporów.
Punkty kontaktowe ds. ODR nie powinny 
być zobowiązane do tłumaczenia 
jakichkolwiek dokumentów lub do 
bezpośredniego rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Używanie zarówno określenia „punkty kontaktowe ds. ODR” jak i „doradcy ds. ODR” 
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prowadzi do niepotrzebnego powielenia. Stosowniejsze wydaje się określenie funkcji punktów 
kontaktowych ODR i pozostawienie w gestii państw członkowskich kwestii zdefiniowania 
sposobu realizacji tych funkcji. Pomocne byłoby także wyjaśnienie jakiego rodzaju wsparcie 
powinno być zapewnione.

Poprawka 120
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Sieć doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów powinna stanowić 
wsparcie przy rozstrzyganiu sporów 
dotyczących skarg złożonych za 
pośrednictwem platformy ODR. Sieć ta 
powinna się składać z punktów 
kontaktowych ds. ODR w państwach 
członkowskich, w których to punktach 
działać będą doradcy ds. internetowego 
rozstrzygania sporów.

(18) Sieć doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów powinna stanowić 
wsparcie dla stron przy próbach 
rozstrzygnięcia sporów dotyczących skarg 
złożonych za pośrednictwem platformy 
ODR. Sieć ta powinna się składać z 
punktów kontaktowych ds. ODR w 
państwach członkowskich, w których to 
punktach działać będą doradcy ds. 
internetowego rozstrzygania sporów.
Doradcy powinni w szczególności na 
wniosek konsumentów pomagać im w 
poprawnym wypełnieniu elektronicznego 
formularza skargi oraz powinni na 
wniosek stron udzielać im ogólnych 
informacji na temat najważniejszych 
obowiązujących przepisów z zakresu praw
konsumenta.

Or. fr

Poprawka 121
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Prawo do skutecznego środka 
prawnego i prawo dostępu do bezstronnego 
sądu są prawami podstawowymi 
zagwarantowanymi w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Procedury internetowego rozstrzygania 
sporów nie mogą zmierzać do zastąpienia 
procedur sądowych i nie powinny 
pozbawiać konsumentów ani 
przedsiębiorców ich praw do dochodzenia 
roszczeń przed sądami. Nic w niniejszym 
rozporządzeniu nie powinno zatem 
uniemożliwiać stronom korzystania z ich 
prawa dostępu do systemu sądowego.

(19) Prawo do skutecznego środka 
prawnego i prawo dostępu do bezstronnego 
sądu są prawami podstawowymi 
zagwarantowanymi w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Procedury internetowego rozstrzygania 
sporów nie mogą zmierzać do zastąpienia 
procedur sądowych i nie powinny 
pozbawiać konsumentów ani 
przedsiębiorców ich praw do dochodzenia 
roszczeń przed sądami. Nic w niniejszym 
rozporządzeniu nie powinno zatem 
uniemożliwiać stronom korzystania z ich 
prawa dostępu do systemu sądowego. 
Podczas wdrażania dyrektywy państwa 
członkowskie powinny zapewniać 
instrumenty, takie jak np. warunek 
dopuszczalności oparty na orzeczeniach 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, także w okresie 
przejściowym nie krótszym niż pięć lat od 
chwili wejścia w życie w celu zapewnienia 
rzetelnego stosowania zasad dyrektywy 
oraz w celu promowania kultury mediacji, 
co z kolei gwarantuje jej stosowanie przez 
strony. Korzystanie z ADR powinno być 
obowiązkowe w tych państwach 
członkowskich, w których system prawny 
został uznany przez OECD za 
niesprzyjający korzystaniu z prawa do 
rzetelnego procesu sądowego w 
rozsądnym czasie przez osoby występujące 
z roszczeniami.

Or. it

Poprawka 122
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Podmioty danych należy informować 
o przetwarzaniu ich danych osobowych w 
ramach platformy ODR, oraz o ich 
prawach w odniesieniu do tego 
przetwarzania, przy pomocy wyczerpującej 
informacji o polityce prywatności, którą 
Komisja ma podawać do publicznej 
wiadomości, opisującej w jasny i 
zrozumiały sposób operacje przetwarzania 
wykonywane na odpowiedzialność różnych 
uczestników platformy, zgodnie z art. 11 i 
12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie art. 10 i 11 dyrektywy 
95/46/WE.

(21) Podmioty danych należy informować 
o przetwarzaniu ich danych osobowych w 
ramach platformy ODR, oraz o ich 
prawach w odniesieniu do tego 
przetwarzania, przy pomocy wyczerpującej 
informacji o polityce prywatności, którą 
Komisja ma podawać do publicznej 
wiadomości, opisującej w jasny i 
zrozumiały sposób operacje przetwarzania 
wykonywane na odpowiedzialność różnych 
uczestników platformy, zgodnie z art. 11 i 
12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz 
przepisami krajowymi przyjętymi na 
podstawie art. 10 i 11 dyrektywy 
95/46/WE; podmioty danych powinny 
wyrazić zgodę na takie przetwarzanie 
danych.

Or. el

Poprawka 123
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przedsiębiorcy powinni informować 
konsumentów o platformie ODR na swych 
stronach internetowych, które powinny
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy. Powinni również 
zapewniać takie informacje, gdy 
konsument składa skargę przedsiębiorcy, 
rzecznikowi praw konsumenta w danej 
firmie lub za pośrednictwem systemu 
rozpatrywania skarg konsumenckich 
prowadzonego przez przedsiębiorcę. 
Obowiązek ten nie powinien naruszać 
przepisów art. 10 ust. 1–3 dyrektywy 
.…/…/UE [Office of Publications insert 

(22) Przedsiębiorcy, którzy dokonują 
transgranicznej sprzedaży towarów i 
którzy na mocy przepisów krajowych są 
zobowiązani do korzystania z usług 
podmiotów ADR lub którzy sami 
zobowiązują do korzystania z usług 
podmiotu lub podmiotów ADR, powinni 
informować konsumentów o istnieniu 
platformy ODR na swojej stronie 
internetowej, która powinna zawierać 
łącze elektroniczne do strony startowej 
platformy. Powinni również zapewniać 
takie informacje, gdy konsument składa 
skargę przedsiębiorcy, rzecznikowi praw 
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reference number] dotyczących 
informowania konsumentów przez 
przedsiębiorców o procedurach ADR 
obejmujących tych przedsiębiorców oraz o 
tym, czy zobowiązują się oni do 
stosowania procedur alternatywnego 
rozstrzygania sporów z konsumentami. 
Ponadto obowiązek ten nie powinien 
naruszać przepisów art. 6 ust. 1 lit. t) i art. 
8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów18. 
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.

konsumenta w danej firmie lub za 
pośrednictwem systemu rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonego przez
przedsiębiorcę. Obowiązek ten nie 
powinien naruszać przepisów art. 10 ust. 
1–3 dyrektywy .…/…/UE [Office of 
Publications insert reference number] 
dotyczących informowania konsumentów 
przez przedsiębiorców o procedurach ADR 
obejmujących tych przedsiębiorców oraz o 
tym, czy zobowiązują się oni do 
stosowania procedur alternatywnego 
rozstrzygania sporów z konsumentami. 
Ponadto obowiązek ten nie powinien 
naruszać przepisów art. 6 ust. 1 lit. t) 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.

Or. en

Uzasadnienie

Konsument mógłby zostać wprowadzony w błąd, jeśli firma niedeklarująca chęci korzystania 
z usług ADR zamieszczałaby informacje na temat platformy ODR. Wymóg powinien być także 
ograniczony do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznej sprzedaży towarów.

Poprawka 124
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Przedsiębiorcy powinni informować 
konsumentów o platformie ODR na swych 
stronach internetowych, które powinny 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy. Powinni również 
zapewniać takie informacje, gdy 
konsument składa skargę przedsiębiorcy, 
rzecznikowi praw konsumenta w danej 
firmie lub za pośrednictwem systemu 
rozpatrywania skarg konsumenckich 
prowadzonego przez przedsiębiorcę. 
Obowiązek ten nie powinien naruszać 
przepisów art. 10 ust. 1–3 dyrektywy 
…/…/UE [Office of Publications insert 
reference number] dotyczących 
informowania konsumentów przez 
przedsiębiorców o procedurach ADR 
obejmujących tych przedsiębiorców oraz o 
tym, czy zobowiązują się oni do 
stosowania procedur alternatywnego 
rozstrzygania sporów z konsumentami.
Ponadto obowiązek ten nie powinien 
naruszać przepisów art. 6 ust. 1 lit. t) 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.

(22) Przedsiębiorcy powinni informować 
konsumentów o platformie ODR na swych 
stronach internetowych, które powinny 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy. Powinni również 
zapewniać takie informacje, gdy 
konsument składa skargę przedsiębiorcy, 
rzecznikowi praw konsumenta w danej 
firmie lub za pośrednictwem systemu 
rozpatrywania skarg konsumenckich 
prowadzonego przez przedsiębiorcę. 
Obowiązek ten nie powinien naruszać 
przepisów art. 10 ust. 1–3 dyrektywy 
…/…/UE [Office of Publications insert 
reference number] dotyczących 
informowania konsumentów przez 
przedsiębiorców o procedurach ADR 
obejmujących tych przedsiębiorców oraz o 
tym, czy zobowiązują się oni do 
stosowania procedur alternatywnego 
rozstrzygania sporów z konsumentami. 
Ponadto obowiązek ten nie powinien 
naruszać przepisów art. 6 ust. 1 lit. t) 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. Państwa 
członkowskie powinny stosować sankcje 
wobec strony lub stron, które, kierując się 
jedynie własnymi interesami i bez 
uzasadnionej obiektywnej przyczyny, 
odmawiają zastosowania procedury, co 
zmusza konsumentów do zrezygnowania z 
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roszczeń lub do poniesienia znacznych 
kosztów, które z łatwością poniósłby 
dostawca; w rezultacie dochodzi do 
jaskrawej nierównowagi.

Or. it

Poprawka 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE 
w odniesieniu do rodzaju informacji, jakie 
skarżący ma zawrzeć w elektronicznym 
formularzu skargi udostępnionym na 
platformie ODR. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(23) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE 
w odniesieniu do funkcji platformy ODR, 
form współpracy między doradcami 
konsumentów oraz rodzaju informacji, 
jakie skarżący ma zawrzeć w 
elektronicznym formularzu skargi 
udostępnionym na platformie ODR, jak 
również rozwiązań dotyczących danego 
elektronicznego formularza skargi. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en
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Poprawka 126
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w szczególności jego 
aspektu cyfrowego, oraz do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
dzięki stworzeniu platformy ułatwiającej 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe rozstrzyganie przez internet 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami bez udziału sądu.

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się, przez osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, do sprawnego
funkcjonowania rynku wewnętrznego, w 
szczególności jego aspektu cyfrowego, 
oraz do osiągnięcia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów dzięki stworzeniu 
platformy internetowej ułatwiającej 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe rozstrzyganie przez internet 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami bez udziału sądu.

Or. fr

Poprawka 127
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w szczególności jego 
aspektu cyfrowego, oraz do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
dzięki stworzeniu platformy ułatwiającej 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe rozstrzyganie przez internet 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami bez udziału sądu.

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w szczególności jego 
aspektu cyfrowego, oraz do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
dzięki stworzeniu swobodnie dostępnej dla 
konsumentów platformy ułatwiającej 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe rozstrzyganie przez internet 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami bez udziału sądu.
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Or. el

Poprawka 128
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w szczególności jego 
aspektu cyfrowego, oraz do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
dzięki stworzeniu platformy ułatwiającej 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe rozstrzyganie przez internet 
sporów między konsumentami i 
przedsiębiorcami bez udziału sądu.

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
przyczynienie się do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w szczególności jego 
aspektu cyfrowego, oraz do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
dzięki stworzeniu platformy ułatwiającej 
niezależne, bezstronne, przejrzyste, 
skuteczne i sprawiedliwe rozstrzyganie 
przez internet sporów między 
konsumentami i przedsiębiorcami bez 
udziału sądu.

Or. en

Poprawka 129
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług, poprzez interwencję 
podmiotu zajmującego się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów, spełniającego 
wymagania dyrektywy [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług, przed podmiotem 
zajmującym się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów, spełniającego 
wymagania dyrektywy [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
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of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i z użyciem europejskiej 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów.

of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i z użyciem europejskiej 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów.

Or. fr

Poprawka 130
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług, poprzez interwencję 
podmiotu zajmującego się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów, spełniającego 
wymagania dyrektywy [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i z użyciem europejskiej 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług, poprzez interwencję 
podmiotu zajmującego się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów, spełniającego 
wymagania dyrektywy [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i z użyciem europejskiej 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów.

Niniejszego rozporządzania nie stosuje się 
do rozstrzygania sporów wszczętych przez 
przedsiębiorcę przeciwko konsumentowi.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z powstaniem znacznej liczby podmiotów świadczących usługi ADR i mających na 
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celu zniwelowanie nierównego układu sił między konsumentami a przedsiębiorcami 
wymaganie na mocy dyrektywy ADR od takich podmiotów, żeby rozstrzygały spory wszczęte 
przez przedsiębiorstwa przeciwko konsumentom nie byłoby właściwe. Skoro dyrektywa ADR 
nie określa wymogu udostępnienia ADR, nie ma uzasadnienia ujmowanie takich sporów w 
rozporządzeniu w sprawie ODR.

Poprawka 131
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług, poprzez interwencję 
podmiotu zajmującego się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów, spełniającego 
wymagania dyrektywy [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i z użyciem europejskiej 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
wszczętych przez konsumentów przeciwko 
przedsiębiorcom, wynikających z 
transgranicznej internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 
poprzez interwencję podmiotu zajmującego 
się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, 
spełniającego wymagania dyrektywy 
[Office of Publications please insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for consumer 
disputes and amending Regulation (EC) No 
2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)], i z 
użyciem europejskiej platformy 
internetowego rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na to, że celem niniejszego wniosku jest ochrona konsumenta oraz że 
przedsiębiorcy mają inne sposoby rozstrzygania sporów z konsumentami, przepisy niniejszego 
rozporządzenia powinny mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do skarg wniesionych 
przez konsumentów przeciwko przedsiębiorcom, a nie powinny mieć zastosowania w 
odniesieniu do skarg wniesionych przez przedsiębiorców przeciwko konsumentom.
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Poprawka 132
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z transgranicznej 
internetowej umowy o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług, poprzez interwencję 
podmiotu zajmującego się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów, spełniającego 
wymagania dyrektywy [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i z użyciem europejskiej 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
rozstrzygania bez udziału sądu sporów 
między konsumentami a przedsiębiorcami, 
wynikających z internetowej umowy o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 
poprzez interwencję podmiotu zajmującego 
się alternatywnym rozstrzyganiem sporów,
powołanego na stałe i spełniającego 
kryteria jakościowe określone w rozdziale 
II [Office of Publications please insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)] oraz podanego do 
wiadomości Komisji zgodnie z art. 17 ust. 
2 [Office of Publications please insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for consumer 
disputes and amending Regulation (EC) No 
2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)], i z 
użyciem europejskiej platformy 
internetowego rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 133
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „internetowa sprzedaż towarów lub 
świadczenie usług” oznacza transakcję 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług, 
w przypadku której przedsiębiorca lub jego 
pośrednik oferuje towary lub usługi za 
pośrednictwem strony internetowej lub 
innych środków elektronicznych, a 
konsument zamawia takie towary lub 
usługi, korzystając z tej strony internetowej 
lub innych środków elektronicznych;

(c) „internetowa sprzedaż towarów lub 
świadczenie usług” oznacza transakcję 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług,
do której odnoszą się przepisy 
dyrektywy.../... UE [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/ED (Directive on 
Consumer ADR)], w przypadku której 
przedsiębiorca lub jego pośrednik oferuje 
towary lub usługi za pośrednictwem strony 
internetowej lub innych środków 
elektronicznych, a konsument zamawia 
takie towary lub usługi, korzystając z tej 
strony internetowej lub innych środków 
elektronicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie odnosi się wyłącznie do umów transgranicznych, 
które są także objęte przepisami dyrektywy ADR.

Poprawka 134
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „procedura alternatywnego 
rozstrzygania sporów” (dalej „procedura 
ADR”) oznacza procedurę służącą 
rozstrzygnięciu sporu bez udziału sądu 
poprzez interwencję podmiotu 
rozstrzygającego spory, który proponuje 
lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza 
do kontaktu między stronami w celu 

(g) „procedura alternatywnego 
rozstrzygania sporów” (dalej „procedura 
ADR”) oznacza procedurę służącą 
rozstrzygnięciu sporu bez udziału sądu 
poprzez interwencję podmiotu ADR, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
doprowadza do kontaktu między stronami 
w celu ułatwienia zawarcia ugody, zgodnie 
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ułatwienia zawarcia ugody. z art. 2 dyrektywy [Office of Publications 
insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], i przeprowadzoną przez 
podmiot ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie dwóch oddzielnych definicji ADR w dwóch różnych instrumentach prawnych 
mogłoby wprowadzać w błąd. W rozporządzeniu w sprawie ODR należy stosować tę samą 
definicję jak w dyrektywie ADR.

Poprawka 135
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „procedura alternatywnego 
rozstrzygania sporów” (dalej „procedura 
ADR”) oznacza procedurę służącą 
rozstrzygnięciu sporu bez udziału sądu 
poprzez interwencję podmiotu 
rozstrzygającego spory, który proponuje 
lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza 
do kontaktu między stronami w celu 
ułatwienia zawarcia ugody;

(g) „procedura alternatywnego 
rozstrzygania sporów” (dalej „procedura 
ADR”) oznacza procedurę, o której mowa 
w art. 2 ust. 1 [Office of Publications 
please insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], służącą rozstrzygnięciu 
bez udziału sądu krajowych i 
transgranicznych sporów wynikających z 
umów poprzez interwencję podmiotu 
rozstrzygającego spory, który proponuje 
lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza 
do kontaktu między stronami w celu 
ułatwienia zawarcia ugody i który spełnia 
wymogi jakościowego określone w 
rozdziale II [Office of Publications please 
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insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)];
Procedur toczących się przed podmiotami 
rozstrzygającymi spory, w przypadku gdy 
osoby fizyczne odpowiadające za 
rozstrzygnięcie sporu są zatrudnione 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, 
bezpośrednich negocjacji między 
konsumentem a przedsiębiorcą, 
niezależnie od tego, czy są reprezentowani 
przez inne osoby, oraz podejmowanych 
przez sędziów prób rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu nie uważa się za procedury 
ADR;

Or. en

Poprawka 136
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedur toczących się przed podmiotami 
rozstrzygającymi spory, w przypadku gdy 
osoby fizyczne odpowiadające za 
rozstrzygnięcie sporu są zatrudnione 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, procedur 
w ramach prowadzonych przez 
przedsiębiorcę systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich, bezpośrednich 
negocjacji między konsumentem a 
przedsiębiorcą, niezależnie od tego, czy są 
reprezentowani przez inne osoby, oraz 
czynionych przez sędziów prób 
rozwiązania sporu w toku postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu nie 

skreślony
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uważa się za procedury ADR;

Or. en

Poprawka 137
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedur toczących się przed podmiotami 
rozstrzygającymi spory, w przypadku gdy 
osoby fizyczne odpowiadające za 
rozstrzygnięcie sporu są zatrudnione 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, procedur
w ramach prowadzonych przez 
przedsiębiorcę systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich, bezpośrednich 
negocjacji między konsumentem a 
przedsiębiorcą, niezależnie od tego, czy są 
reprezentowani przez inne osoby, oraz 
czynionych przez sędziów prób 
rozwiązania sporu w toku postępowania 
sądowego dotyczącego tego sporu nie 
uważa się za procedury ADR;

Procedur toczących się w ramach 
prowadzonych przez przedsiębiorcę 
systemów rozpatrywania skarg 
konsumenckich, bezpośrednich negocjacji 
między konsumentem a przedsiębiorcą, 
niezależnie od tego, czy są reprezentowani 
przez inne osoby, oraz czynionych przez 
sędziów prób rozwiązania sporu w toku 
postępowania sądowego dotyczącego tego 
sporu nie uważa się za procedury ADR;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wyłączać mediacji przedsiębiorców lub mediacji wewnętrznych, gdyż stanowią one 
ważny element mechanizmu alternatywnego rozstrzygania sporów. Zalecenie 98/257/WE nie 
wyklucza tego typu mediacji, o ile spełnione są określone warunki. Mediacje wewnętrzne 
mogą stanowić prawdziwą wartość dodaną dla rozstrzygania sporów bez udziału sądu, gdyż 
gwarantują one wykorzystanie wiedzy technicznej w danej dziedzinie i umożliwiają rozwój 
negocjacji z udziałem mediatora, co jest cennym doświadczeniem dla stron.

Poprawka 138
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g) – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedur toczących się przed podmiotami 
rozstrzygającymi spory, w przypadku gdy 
osoby fizyczne odpowiadające za 
rozstrzygnięcie sporu są zatrudnione 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, nie uważa 
się za procedury ADR, 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;
- podmiot rozstrzygający spory 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 wyłączać mediacji przedsiębiorców lub mediacji wewnętrznych, gdyż stanowią one 
ważny element mechanizmu alternatywnego rozstrzygania sporów. Zalecenie 98/257/WE nie 
wyklucza tego typu mediacji, o ile spełnione są określone warunki. Mediacje wewnętrzne 
mogą stanowić prawdziwą wartość dodaną dla rozstrzygania sporów bez udziału sądu, gdyż 
gwarantują one wykorzystanie wiedzy technicznej w danej dziedzinie i umożliwiają rozwój 
negocjacji z udziałem mediatora, co jest cennym doświadczeniem dla stron.
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Poprawka 139
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „podmiot zajmujący się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów” (dalej „podmiot 
ADR”) oznacza podmiot objęty art. 4 lit. e)
dyrektywy [Office of Publications insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for consumer 
disputes and amending Regulation (EC) No 
2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)], który 
został zgłoszony Komisji zgodnie z art. 17 
ust. 2 tej dyrektywy;

(h) „podmiot zajmujący się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów” (dalej „podmiot 
ADR”) oznacza podmiot znajdujący się w 
wykazie zgodnie z art. 17 ust. 2 dyrektywy 
[Office of Publications insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)].

Or. en

Uzasadnienie

Stosowniejsze jest zdefiniowanie podmiotu ADR w odniesieniu do art. 17 ust. 2 dyrektywy 
ADR, a nie art. 4 lit. e) dyrektywy ADR, ponieważ podmioty świadczące usługi ADR powinny 
być uznane za podmioty ADR tylko w przypadku, gdy właściwe organy potwierdzą, że 
spełniają one wymagane standardy jakościowe.

Poprawka 140
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „strona skarżąca” oznacza 
konsumenta lub przedsiębiorcę, który 
złożył skargę za pośrednictwem 
europejskiej platformy internetowego 
rozstrzygania sporów;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

W związku z powstaniem znacznej liczby podmiotów świadczących usługi ADR i mających na 
celu zniwelowanie nierównego układu sił między konsumentami a przedsiębiorcami 
wymaganie na mocy dyrektywy ADR od takich podmiotów, żeby rozstrzygały spory wszczęte 
przez przedsiębiorstwa przeciwko konsumentom nie byłoby właściwe. Skoro dyrektywa ADR 
nie określa wymogu udostępnienia ADR, nie ma uzasadnienia ujmowanie takich sporów w 
rozporządzeniu w sprawie ODR. Stroną skarżącą powinien być zawsze konsument, a stroną 
pozwaną przedsiębiorca.

Poprawka 141
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „strona skarżąca” oznacza konsumenta 
lub przedsiębiorcę, który złożył skargę za 
pośrednictwem europejskiej platformy 
internetowego rozstrzygania sporów;

(i) „strona skarżąca” oznacza konsumenta, 
który złożył skargę za pośrednictwem 
europejskiej platformy internetowego 
rozstrzygania sporów;

Or. fr

Poprawka 142
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „strona pozwana” oznacza 
konsumenta lub przedsiębiorcę, przeciwko 
któremu złożono skargę za pośrednictwem 
europejskiej platformy internetowego 
rozstrzygania sporów;

skreślona

Or. en
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Poprawka 143
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „strona pozwana” oznacza konsumenta 
lub przedsiębiorcę, przeciwko któremu 
złożono skargę za pośrednictwem 
europejskiej platformy internetowego 
rozstrzygania sporów;

(j) „strona pozwana” oznacza 
przedsiębiorcę, przeciwko któremu 
złożono skargę za pośrednictwem 
europejskiej platformy internetowego 
rozstrzygania sporów;

Or. fr

Poprawka 144
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy europejską platformę 
internetowego rozstrzygania sporów (dalej 
„platforma ODR”).

1. Komisja tworzy europejską platformę 
internetowego rozstrzygania sporów (dalej 
„platforma ODR”) na specjalnie w tym 
celu założonej stronie internetowej.

Or. fr

Poprawka 145
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy europejską platformę 
internetowego rozstrzygania sporów (dalej 

1. Komisja tworzy europejską platformę 
internetowego rozstrzygania sporów (dalej 
„platforma ODR”) oraz umieszcza 
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„platforma ODR”). widoczne łącza elektroniczne do strony 
platformy na portalu „Twoja Europa” i 
na innych stronach internetowych 
Komisji przedstawiających informacje dla 
konsumenta, jak na przykład strona 
internetowa Europejskiego Centrum 
Konsumenckiego.

Or. en

Poprawka 146
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Platforma ODR jest interaktywną stroną 
internetową, do której możliwy jest 
elektroniczny i bezpłatny dostęp we 
wszystkich językach urzędowych Unii. 
Platforma ODR stanowi jeden punkt 
dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporów 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

2. Platforma ODR jest interaktywną stroną 
internetową, do której możliwy jest 
elektroniczny i bezpłatny dostęp we 
wszystkich językach urzędowych Unii. 
Platforma ODR stanowi jeden punkt 
dostępu dla konsumentów poszukujących 
informacji na temat pozasądowego 
rozstrzygania sporów wynikających z 
umów o internetową sprzedaż towarów lub 
świadczenie usług pomiędzy 
konsumentami a przedsiębiorcami lub
pragnących pozasądowego rozstrzygnięcia 
sporów objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. fr

Poprawka 147
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Platforma ODR jest interaktywną stroną 
internetową, do której możliwy jest 
elektroniczny i bezpłatny dostęp we 
wszystkich językach urzędowych Unii. 
Platforma ODR stanowi jeden punkt 
dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporów 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

2. Platforma ODR jest interaktywną stroną 
internetową, do której możliwy jest 
elektroniczny i bezpłatny dostęp we 
wszystkich językach urzędowych Unii. 
Platforma ODR stanowi jeden punkt 
dostępu dla konsumentów i 
przedsiębiorców pragnących złożyć skargi 
podmiotom ADR podanym do wiadomości 
Komisji Europejskiej zgodnie z [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)].

Or. en

Poprawka 148
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Platforma ODR zapewnia dostęp do 
informacji na temat pozasądowego 
rozstrzygania sporów wynikających z 
umów o internetową sprzedaż towarów lub 
świadczenie usług pomiędzy 
konsumentami a przedsiębiorcami.

Or. fr

Poprawka 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) informowanie przedsiębiorcy, że 
złożono skargę przeciwko niemu;

Or. en

Poprawka 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) proponowanie stronom, w oparciu o 
informacje zawarte w elektronicznym 
formularzu skargi, jednego właściwego 
podmiotu ADR lub większej ich liczby i 
dostarczanie informacji, w stosownych 
przypadkach, o pobieranych przez nie 
opłatach, języku lub językach, w których 
będzie prowadzone postępowanie, i 
przybliżonym czasie trwania postępowania, 
lub informowanie strony skarżącej, że w 
oparciu o przedłożone informacje nie 
można było ustalić właściwego podmiotu 
ADR;

(b) wskazanie na podstawie informacji 
zawartych w elektronicznym formularzu 
skargi podmiotu ADR lub podmiotów 
ADR, które są właściwe dla tego, by zająć 
się sporem, oraz informowanie stron
w stosownych przypadkach o kosztach 
procedur, o zasadach proceduralnych, 
jeżeli takie występują, dotyczących progów 
i terminów, o języku lub językach, 
w których będzie prowadzona procedura, 
o średnim czasie trwania procedury
i o wiążącym lub niewiążącym charakterze 
jej wyniku;

Or. en

Poprawka 151
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informowanie przedsiębiorcy o 
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złożeniu przeciwko niemu skargi;

Or. el

Poprawka 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli wskazanie właściwego 
podmiotu ADR nie jest możliwe –
informowanie o tym strony skarżącej na 
podstawie przedłożonych informacji;

Or. en

Poprawka 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) zwracanie się do strony pozwanej, o 
ile jest ona przedsiębiorcą, o złożenie 
deklaracji w zakresie zobowiązania do 
korzystania z określonych podmiotów 
ADR w celu rozstrzygania sporów 
objętych niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) zwracanie się do stron o uzgodnienie, 
z którego właściwego podmiotu ADR 
skorzystają do celów rozstrzygnięcia 
sporu, lub – jeżeli wskazano więcej niż 
jeden podmiot ADR – o wybór jednego ze 
wskazanych właściwych podmiotów ADR;

Or. en

Poprawka 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kierowanie skarg do podmiotu ADR, z 
którego strony zgodnie zdecydowały się 
skorzystać;

(c) przekazywanie skarg podmiotowi ADR, 
z którego strony zgodnie zdecydowały się 
skorzystać;

Or. en

Poprawka 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) umożliwienie stronom i podmiotowi 
ADR prowadzenia przez internet
procedury rozstrzygania sporu;

(d) nieodpłatne udostępnianie 
elektronicznego narzędzia rozpatrywania 
spraw, które umożliwi stronom 
i podmiotowi ADR prowadzenie procedur 
rozstrzygania sporu przez internet za 
pośrednictwem platformy;

Or. en
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Poprawka 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) udostępnienie stronom i podmiotowi 
ADR elektronicznej obsługi 
tłumaczeniowej;

Or. en

Poprawka 158
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) udostępnienie systemu zbierania opinii 
pozwalającego stronom na wyrażenie
opinii o działaniu platformy ODR i o 
podmiocie ADR, który rozpatrywał ich 
spór;

(f) udostępnienie systemu zbierania opinii 
pozwalającego stronom na wyrażenie 
opinii o działaniu platformy ODR i o 
podmiocie ADR, który rozpatrywał ich 
spór i następnie udostępnienie tych opinii 
w celu wspierania stron podczas 
wybierania podmiotu ADR właściwego do 
rozstrzygania ich sporu;

Or. en

Poprawka 159
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera fa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) nieodpłatne udostępnianie 
elektronicznego narzędzia rozpatrywania 
spraw, które umożliwi stronom 
i podmiotowi ADR prowadzenie procedur 
rozstrzygania sporu przez internet za 
pośrednictwem platformy;

Or. el

Poprawka 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) publikowanie informacji o podmiotach 
ADR notyfikowanych Komisji zgodnie z 
art. 17 ust. 2 dyrektywy …./…/UE [Office 
of Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], które rozpatrują spory 
objęte niniejszym rozporządzeniem;

(g) publikowanie informacji o podmiotach 
ADR notyfikowanych Komisji zgodnie z 
art. 17 ust. 2 dyrektywy …./…/UE [Office 
of Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], które rozpatrują spory 
objęte niniejszym rozporządzeniem. 
Informacje te powinny być dostarczone w 
sposób jasny i niedwuznaczny, powinny 
być łatwo dostępne przy pomocy środków 
elektronicznych i aktualizowane na 
bieżąco;

Or. en
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Poprawka 161
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) publikowanie informacji o podmiotach 
ADR notyfikowanych Komisji zgodnie z 
art. 17 ust. 2 dyrektywy …./…/UE [Office 
of Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], które rozpatrują spory 
objęte niniejszym rozporządzeniem;

g) publikowanie informacji o podmiotach 
ADR notyfikowanych Komisji zgodnie z 
art. 17 ust. 2 dyrektywy …./…/UE [Office 
of Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], które rozpatrują spory 
objęte niniejszym rozporządzeniem; 
informacje muszą być przekazywane w 
formie elektronicznej, w sposób jasny i 
zrozumiały, łatwo dostępne i stale 
uaktualniane;

Or. el

Poprawka 162
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja odpowiada za platformę ODR 
w odniesieniu do jej opracowania, 
działania i utrzymania oraz w odniesieniu 
do bezpieczeństwa danych.

5. Komisja odpowiada za platformę ODR 
w odniesieniu do jej opracowania, 
działania, tłumaczenia, łatwego 
użytkowania, utrzymania i finansowania
oraz w odniesieniu do bezpieczeństwa 
danych. Opracowanie, działanie, łatwe 
użytkowanie i utrzymanie platformy 
odbywają się w poszanowaniu zasad 
„privacy by design” (ochrony prywatności 
od etapu planowania) oraz – w miarę 
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możliwości – projektowania 
uniwersalnego (dostępności dla 
wszystkich użytkowników, w tym osób 
szczególnej troski, bez konieczności 
wprowadzenia specjalnych zmian 
dostosowawczych).

Or. fr

Poprawka 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja odpowiada za platformę ODR 
w odniesieniu do jej opracowania, 
działania i utrzymania oraz w odniesieniu 
do bezpieczeństwa danych.

5. Komisja odpowiada za platformę ODR 
w odniesieniu do jej opracowania, 
działania, w tym także w zakresie obsługi 
tłumaczeniowej niezbędnej w celu 
realizacji niniejszego rozporządzenia,
utrzymania, finansowania oraz w 
odniesieniu do bezpieczeństwa danych.

Or. en

Poprawka 164
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja odpowiada za platformę ODR 
w odniesieniu do jej opracowania, 
działania i utrzymania oraz w odniesieniu 
do bezpieczeństwa danych.

5. Komisja odpowiada za platformę ODR 
w odniesieniu do jej opracowania, 
działania, w tym tłumaczenia, 
finansowania i utrzymania oraz w 
odniesieniu do bezpieczeństwa danych.

Or. el
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Poprawka 165
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja czuwa nad tym, aby 
informacje dotyczące dostępności i 
przebiegu procedur ADR zamieszczane na 
platformie ODR były poprawne i 
aktualne.

Or. fr

Poprawka 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sieć doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów

Sieć punktów kontaktowych ds. ds. 
internetowego rozstrzygania sporów

Or. en

Poprawka 167
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden punkt kontaktowy ds. ODR i 
przekazuje Komisji jego nazwę i dane 
kontaktowe. Państwa członkowskie mogą 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden punkt kontaktowy ds. ODR i 
przekazuje Komisji jego nazwę i dane 
kontaktowe. Państwa członkowskie mogą 
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powierzyć odpowiedzialność za punkty 
kontaktowe ds. ODR swym centrom 
należącym do Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich, organizacjom 
konsumenckim lub dowolnemu innemu 
podmiotowi. W każdym z punktów 
kontaktowych ds. ODR działa co najmniej 
dwóch doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów (dalej „doradcy ds. 
ODR”).

powierzyć odpowiedzialność za punkty 
kontaktowe ds. ODR swym centrom 
należącym do Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich, organizacjom 
konsumenckim lub dowolnemu innemu 
podmiotowi.

Or. en

Uzasadnienie

Używanie zarówno określenia „punkty kontaktowe ds. ODR” jak i „doradcy ds. ODR” 
prowadzi do niepotrzebnego powielenia. Stosowniejsze wydaje się określenie funkcji punktów 
kontaktowych ODR i pozostawienie w gestii państw członkowskich kwestii zdefiniowania 
sposobu realizacji tych funkcji.

Poprawka 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden punkt kontaktowy ds. ODR i 
przekazuje Komisji jego nazwę i dane 
kontaktowe. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć odpowiedzialność za punkty 
kontaktowe ds. ODR swym centrom 
należącym do Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich, organizacjom 
konsumenckim lub dowolnemu innemu 
podmiotowi. W każdym z punktów 
kontaktowych ds. ODR działa co najmniej 
dwóch doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów (dalej „doradcy ds. 
ODR”).

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwe centrum należące do Sieci 
Europejskich Centrów Konsumenckich 
jako punkt kontaktowy ds. ODR i 
przekazuje Komisji jego nazwę i dane 
kontaktowe. W każdym z punktów 
kontaktowych ds. ODR działa co najmniej 
dwóch doradców konsumentów.

Or. en
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Poprawka 169
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doradcy ds. ODR pomagają przy 
rozstrzyganiu sporów dotyczących skarg 
złożonych za pośrednictwem platformy 
poprzez spełnianie następujących zadań:

2. Punkty kontaktowe ds. ODR pomagają 
przy rozstrzyganiu sporów dotyczących 
skarg złożonych za pośrednictwem 
platformy poprzez spełnianie 
następujących zadań:

Or. en

Poprawka 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doradcy ds. ODR pomagają przy 
rozstrzyganiu sporów dotyczących skarg 
złożonych za pośrednictwem platformy 
poprzez spełnianie następujących zadań:

2. Punkty kontaktowe ds. ODR pomagają 
przy rozstrzyganiu sporów dotyczących 
skarg złożonych za pośrednictwem 
platformy poprzez spełnianie 
następujących zadań:

Or. en

Poprawka 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) ułatwianie, w razie potrzeby, 
komunikacji między stronami a właściwym 
podmiotem ADR;

(a) wspieranie i ułatwianie, na wniosek, 
komunikacji między stronami a właściwym 
podmiotem ADR. Może to polegać 
w szczególności:
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Or. en

Poprawka 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a) – ppkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) udzielanie pomocy w składaniu skarg i, 
w stosownych przypadkach, odpowiedniej 
dokumentacji,

Or. en

Poprawka 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a) – ppkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) przekazywanie stronom i podmiotom 
ADR informacji o prawach konsumenta 
w odniesieniu do sprzedaży towarów 
i świadczenia usług, które to prawa 
przysługują w państwie członkowskim –
siedzibie punktu kontaktowego, w którym 
działają dani doradcy konsumentów;

Or. en

Poprawka 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a) - ppkt (iii) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) dostarczanie informacji na temat 
funkcjonowania platformy ODR;

Or. en

Poprawka 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a) - ppkt (iv) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) dostarczenie stronom wyjaśnień na 
temat zasad proceduralnych stosowanych 
przez wskazane podmioty ADR;

Or. en

Poprawka 176
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) na wniosek konsumentów pomaganie 
im w poprawnym wypełnieniu 
elektronicznego formularza skargi;

Or. fr

Poprawka 177
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) informowanie strony skarżącej o 
możliwości skorzystania z platformy ODR 
poprzez złożenie elektronicznego 
formularza skargi, w razie potrzeby wraz z 
właściwą dokumentacją;

Or. el

Poprawka 178
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) na wniosek stron udzielanie im 
ogólnych informacji na temat 
najważniejszych obowiązujących 
przepisów z zakresu praw konsumenta;

Or. fr

Poprawka 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) informowanie konsumentów o innych 
sposobach dochodzenia roszczeń w 
przypadku gdy sporu nie można 
rozstrzygnąć za pośrednictwem platformy, 
na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorca 
nie zgadza się na zastosowanie ADR;

(b) informowanie strony skarżącej o 
innych sposobach dochodzenia roszczeń w 
przypadku gdy sporu nie można 
rozstrzygnąć za pośrednictwem platformy 
ODR, na przykład w sytuacji, gdy strony 
nie zgadzają się na zastosowanie ADR, gdy 
właściwy podmiot ADR nie może być 
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wskazany lub gdy podmiot ADR nie jest w 
stanie rozstrzygnąć skargi przy pomocy 
swoich zasad proceduralnych;

Or. en

Poprawka 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) składanie Komisji i państwom 
członkowskim corocznego sprawozdania z 
działalności w oparciu o praktyczne 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
wykonywania swoich zadań;

(c) składanie Komisji, Parlamentowi 
Europejskiemu i państwom członkowskim 
corocznego sprawozdania z działalności w 
oparciu o praktyczne doświadczenia 
zdobyte w trakcie wykonywania swoich 
zadań;

Or. en

Poprawka 181
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja tworzy sieć doradców ds. 
internetowego rozstrzygania sporów (dalej 
„sieć doradców ds. ODR”), która 
umożliwia współpracę między doradcami 
ds. ODR i przyczynia się do wykonywania 
zadań określonych w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja tworzy sieć doradców ds.
internetowego rozstrzygania sporów (dalej 
„sieć doradców ds. ODR”), która 
umożliwia współpracę między doradcami 
ds. ODR i przyczynia się do wykonywania 
zadań określonych w ust. 2.

3. Komisja tworzy sieć punktów 
kontaktowych ds. ODR (dalej „sieć 
punktów kontaktowych ds. ODR”), która 
umożliwia współpracę między punktami 
kontaktowymi ds. ODR i przyczynia się do 
wykonywania zadań określonych w ust. 2.

Or. en

Poprawka 183
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi organizuje odpowiednie 
szkolenie dla doradców ds. internetowego 
rozstrzygania sporów w celu zdobycia 
przez nich wiedzy koniecznej do 
realizowania ich zadań zgodnie z ust. 2.

Or. el

Poprawka 184
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja co najmniej raz do roku 
zwołuje zebranie członków sieci doradców 

4. Komisja co najmniej raz do roku 
zwołuje zebranie członków sieci punktów 
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ds. ODR w celu umożliwienia wymiany 
najlepszych praktyk oraz dyskusji nad 
powtarzającymi się problemami 
napotykanymi w trakcie działania 
platformy ODR.

kontaktowych ds. ODR w celu 
umożliwienia wymiany najlepszych 
praktyk oraz dyskusji nad powtarzającymi 
się problemami napotykanymi w trakcie 
działania platformy ODR.

Or. en

Poprawka 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja co najmniej raz do roku 
zwołuje zebranie członków sieci doradców 
ds. ODR w celu umożliwienia wymiany 
najlepszych praktyk oraz dyskusji nad 
powtarzającymi się problemami 
napotykanymi w trakcie działania 
platformy ODR.

4. Komisja co najmniej dwa razy do roku 
zwołuje zebranie członków sieci punktów 
kontaktowych ds. ODR w celu 
umożliwienia wymiany najlepszych 
praktyk oraz dyskusji nad powtarzającymi 
się problemami napotykanymi w trakcie 
działania platformy ODR.

Or. en

Poprawka 186
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje przepisy dotyczące 
sposobów współpracy między doradcami 
ds. ODR przy pomocy aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 
3.

5. Komisja przyjmuje przepisy dotyczące 
sposobów współpracy między punktami 
kontaktowymi ds. ODR przy pomocy 
aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje przepisy dotyczące 
sposobów współpracy między doradcami 
ds. ODR przy pomocy aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 
3.

5. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 16 w sprawie przepisów 
dotyczących sposobów współpracy między 
punktami kontaktowymi ds. ODR.

Or. en

Poprawka 188
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu złożenia skargi poprzez 
platformę ODR strona skarżąca wypełnia 
elektroniczny formularz skargi, który jest 
dostępny na stronie internetowej platformy. 
Strona skarżąca może dołączyć do 
formularza skargi dowolne dokumenty w
postaci elektronicznej na poparcie swej 
skargi.

1. W celu złożenia skargi poprzez 
platformę ODR konsument wypełnia 
elektroniczny formularz skargi, który jest 
dostępny na stronie internetowej platformy. 
Konsument może dołączyć do formularza 
skargi dowolne dokumenty w formie 
elektronicznej na poparcie swojej skargi.

Or. en

Uzasadnienie

Platforma ODR powinna przyjmować jedynie skargi od konsumentów przeciwko 
przedsiębiorcom ze względu na to, że ADR nie będą jeszcze wystarczająco dobrze rozwinięte, 
aby umożliwić platformie ODR rozstrzyganie sporów wszczętych przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom.
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Poprawka 189
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na platformie ODR dostępny jest 
przewodnik mający pomóc stronie 
skarżącej w wypełnieniu elektronicznego
formularza skargi.

Or. fr

Poprawka 190
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, które ma przedłożyć strona 
skarżąca, muszą być wystarczające do 
ustalenia właściwego podmiotu ADR. 
Informacje te opisano w załączniku.

2. Informacje, które ma przedłożyć 
konsument, muszą być wystarczające do 
ustalenia właściwego podmiotu ADR. 
Informacje te opisano w załączniku.

Or. en

Poprawka 191
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skargę złożoną za pośrednictwem 
platformy rozpatruje się, jeśli formularz

1. Skargę złożoną za pośrednictwem 
platformy ODR rozpatruje się, jeśli 
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skargi jest w całości wypełniony. wszystkie wymagane pola formularza
skargi są w całości wypełnione. W 
przeciwnym razie na platformie ODR 
strona skarżąca otrzymuje informację o 
odrzuceniu skargi wraz z jego 
uzasadnieniem. Na platformie strona 
skarżąca otrzymuje również informację o 
możliwości skorzystania z pomocy 
właściwego doradcy w celu wypełnienia 
elektronicznego formularza skargi. W 
razie wyrażenia zgody doradca kontaktuje 
się w tym celu ze stroną skarżącą. 

Or. fr

Poprawka 192
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skargę złożoną za pośrednictwem 
platformy rozpatruje się, jeśli formularz 
skargi jest w całości wypełniony.

1. Skargę złożoną za pośrednictwem 
platformy rozpatruje się, jeśli formularz 
skargi jest w całości wypełniony. Fizyczna 
obecność stron nie będzie konieczna do 
rozpatrzenia skargi.

Or. en

Poprawka 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skargę złożoną za pośrednictwem 
platformy rozpatruje się, jeśli formularz 
skargi jest w całości wypełniony.

1. Skargę złożoną za pośrednictwem 
platformy ODR rozpatruje się, jeśli 
wszystkie wymagane pola formularza 
skargi są w całości wypełnione. Jeżeli 
formularz skargi nie został w całości 
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wypełniony, strona skarżąca zostanie 
poinformowana o możliwości 
skontaktowania się z punktem 
kontaktowym ds. ODR. 

Or. en

Poprawka 194
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu w całości wypełnionego 
formularza skargi platforma ODR 
przekazuje stronie skarżącej, w języku
skargi, oraz przesyła stronie pozwanej w 
wiadomości e-mail, w języku umowy,
następujące informacje:

2. Po otrzymaniu w całości wypełnionego 
formularza skargi platforma ODR 
przekazuje przedsiębiorcy następujące 
informacje w języku umowy lub strony 
internetowej:

Or. en

Uzasadnienie

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Poprawka 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu w całości wypełnionego 2. Po otrzymaniu w całości wypełnionego 
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formularza skargi platforma ODR 
przekazuje stronie skarżącej, w języku 
skargi, oraz przesyła stronie pozwanej w 
wiadomości e-mail, w języku umowy,
następujące informacje:

formularza skargi platforma ODR 
przekazuje stronie pozwanej następujące 
informacje w sposób zrozumiały i 
niezwłocznie, w języku umowy lub strony 
internetowej:

Or. en

Poprawka 196
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- a) informowanie o charakterze i 
podstawach skargi;

Or. el

Poprawka 197
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) informację, że strony muszą uzgodnić 
jeden właściwy podmiot ADR, aby skarga 
mogła mu zostać przekazana;

(a) informację o charakterze i podstawach 
skargi;

Or. en

Poprawka 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) informację, że strony muszą uzgodnić 
jeden właściwy podmiot ADR, aby skarga 
mogła mu zostać przekazana;

(a) informację, że strony muszą uzgodnić 
jeden właściwy podmiot ADR, aby skarga 
mogła mu zostać przekazana oraz że 
wybierając ten podmiot ADR, strony 
wyrażają zgodę na wszczęcie procedury 
rozstrzygania sporu przed tym podmiotem;

Or. en

Poprawka 199
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) informację, że strony muszą uzgodnić 
jeden właściwy podmiot ADR, aby skarga 
mogła mu zostać przekazana;

Or. en

Poprawka 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w przypadku gdy strona pozwana jest 
przedsiębiorcą, skierowanie zaproszenia, 
by strona pozwana określiła w terminie 
siedmiu dni od daty otrzymania 
wiadomości, czy prawo krajowe 
zobowiązuje ją, czy sama zobowiązała się 
do korzystania z konkretnego podmiotu 
ADR i czy w stosownych przypadkach jest 
skłonna do skorzystania z innego 
podmiotu ADR wymienionego w wykazie, 
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o którym mowa w lit. c);

Or. en

Poprawka 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) w przypadku gdy strona pozwana jest 
konsumentem, skierowanie do strony 
pozwanej zaproszenia do dokonania 
wyboru w ciągu siedmiu dni od daty 
otrzymania wiadomości z przedstawionego 
wykazu jednego podmiotu ADR lub 
większej ich liczby, zawierającego 
informację, że nie jest ona zobowiązana 
do dokonania takiego wyboru;

Or. en

Poprawka 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ac) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ac) w przypadku gdy strona pozwana jest 
konsumentem i przedsiębiorca jako strona 
skarżąca zadeklarował w formularzu 
skargi, że jest zobowiązany przez prawo 
krajowe lub sam zobowiązał się do 
korzystania z konkretnego podmiotu ADR, 
skierowanie zaproszenia do strony 
pozwanej, by strona pozwana określiła w 
terminie siedmiu dni od daty otrzymania 
wiadomości, czy zgadza się na korzystanie 
z tego konkretnego podmiotu ADR, 
zawierającego informację, że nie jest ona 



PE489.696v01-00 70/101 AM\903360PL.doc

PL

zobowiązana do dokonania takiego 
wyboru;

Or. en

Poprawka 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera ad) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ad) informację, że w sytuacji gdy 
konsument wybiera ten podmiot ADR, z 
którego przedsiębiorca jest zobowiązany 
skorzystać, sam zobowiązał się do tego lub 
jest skłonny to zrobić, platforma 
automatycznie przekazuje skargę do tego 
podmiotu;

Or. en

Poprawka 204
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) informację, że w przypadku gdy strony 
nie uzgodnią jednego właściwego 
podmiotu ADR lub gdy nie zostanie 
ustalony właściwy podmiot ADR, skarga 
nie będzie dalej rozpatrywana;

skreślona

Or. en

Poprawka 205
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) informację, że w przypadku gdy strony 
nie uzgodnią jednego właściwego 
podmiotu ADR lub gdy nie zostanie 
ustalony właściwy podmiot ADR, skarga 
nie będzie dalej rozpatrywana;

(b) zaproszenie, by przedsiębiorca określił 
w terminie siedmiu dni od daty 
otrzymania wiadomości, czy prawo 
krajowe zobowiązuje go, czy sam 
zobowiązał się do korzystania z 
konkretnego podmiotu ADR i czy w 
stosownych przypadkach jest skłonny do 
skorzystania z innego podmiotu ADR 
wymienionego w wykazie, o którym mowa 
w lit. c);

Or. en

Poprawka 206
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) informację, że w sytuacji gdy 
konsument wybiera ten podmiot ADR, z 
którego przedsiębiorca jest zobowiązany 
skorzystać, sam zobowiązał się do tego lub 
jest skłonny to zrobić, platforma 
automatycznie przekazuje skargę do tego 
podmiotu;

Or. en

Poprawka 207
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) informację, że w przypadku gdy 
strony nie uzgodnią jednego właściwego 
podmiotu ADR lub gdy nie zostanie 
ustalony właściwy podmiot ADR, skarga 
nie będzie dalej rozpatrywana;

Or. en

Poprawka 208
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykaz wszystkich właściwych 
podmiotów ADR, jeśli jakiekolwiek 
zidentyfikowano;

(c) wykaz wszystkich właściwych 
podmiotów ADR, jeśli jakiekolwiek 
zidentyfikowano. Wykaz zawiera opis 
następujących cech każdego z podmiotów:

Or. en

Poprawka 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykaz wszystkich właściwych 
podmiotów ADR, jeśli jakiekolwiek 
zidentyfikowano;

(c) wykaz wszystkich właściwych 
podmiotów ADR, jeśli jakiekolwiek 
zidentyfikowano. Wykaz zawiera opis 
następujących cech każdego z podmiotów:

Or. en
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Poprawka 210
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nazwy i adresu strony internetowej 
podmiotu ADR;

Or. en

Poprawka 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nazwy i adresu strony internetowej 
podmiotu ADR;

Or. en

Poprawka 212
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) języka lub języków, w których będzie 
prowadzone postępowanie;

Or. en

Poprawka 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) kosztów procedur, w stosownych 
przypadkach;

Or. en

Poprawka 214
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) średniego czasu trwania procedury 
ADR;

Or. en

Poprawka 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) języka lub języków, w których będzie 
prowadzone postępowanie;

Or. en

Poprawka 216
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (iv) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) wiążącego lub niewiążącego 
charakteru wyniku postępowania;

Or. en

Poprawka 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (iv) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) średniego czasu trwania procedury 
ADR;

Or. en

Poprawka 218
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (v) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) podstaw, na jakich podmiot ADR może 
odmówić rozpatrywania danego sporu;

Or. en

Poprawka 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (v) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) wiążącego lub niewiążącego charakteru 
wyniku postępowania;

Or. en

Poprawka 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) – ppkt (vi) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) podstaw, na jakich podmiot ADR może 
odmówić rozpatrywania danego sporu 
zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 dyrektywy 
..../.../UE [Office of Publications please 
insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)];

Or. en

Poprawka 221
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) skierowane do konsumenta 
zaproszenie do dokonania wyboru z 
przedstawionego wykazu jednego 
podmiotu ADR lub większej ich liczby, 
zawierające informację, że nie jest on 
zobowiązany do dokonania takiego 
wyboru;

skreślona
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Or. en

Poprawka 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) skierowane do konsumenta 
zaproszenie do dokonania wyboru z 
przedstawionego wykazu jednego 
podmiotu ADR lub większej ich liczby, 
zawierające informację, że nie jest on 
zobowiązany do dokonania takiego 
wyboru;

skreślona

Or. en

Poprawka 223
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) skierowane do przedsiębiorcy 
zaproszenie do dokonania wyboru z 
przedstawionego wykazu jednego 
podmiotu ADR lub większej ich liczby, w 
przypadku gdy żaden z tych podmiotów 
nie jest podmiotem, z którego 
przedsiębiorca zobowiązał się korzystać 
zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 
…./…/UE [Office of Publications please 
insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)];

skreślona
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Or. en

Poprawka 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) skierowane do przedsiębiorcy 
zaproszenie do dokonania wyboru z 
przedstawionego wykazu jednego 
podmiotu ADR lub większej ich liczby, w 
przypadku gdy żaden z tych podmiotów 
nie jest podmiotem, z którego 
przedsiębiorca zobowiązał się korzystać 
zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 
…./…/UE [Office of Publications please 
insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)];

skreślona

Or. en

Poprawka 225
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) informację, że w przypadku gdy 
konsument wybierze podmiot ADR, z 
którego przedsiębiorca zobowiązał się 
korzystać zgodnie z art. 10 ust. 1 
dyrektywy …./…/UE [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 

skreślona
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resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)], platforma 
automatycznie przekaże skargę temu 
podmiotowi ADR.

Or. en

Poprawka 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) informację, że w przypadku gdy 
konsument wybierze podmiot ADR, z 
którego przedsiębiorca zobowiązał się 
korzystać zgodnie z art. 10 ust. 1 
dyrektywy …./…/UE [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)], platforma 
automatycznie przekaże skargę temu 
podmiotowi ADR.

skreślona

Or. en

Poprawka 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać opis następujących cech 
każdego podmiotu:

skreślony
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(a) pobieranych przez podmiot opłat, w 
stosownych przypadkach;
(b) języka lub języków, w których będzie 
prowadzone postępowanie;
(c) przybliżonego czasu trwania 
postępowania;
(d) konieczności fizycznej obecności stron 
lub ich przedstawicieli, w stosownych 
przypadkach;
(e) wiążącego lub niewiążącego 
charakteru wyniku postępowania.

Or. en

Poprawka 228
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
muszą zawierać opis następujących cech 
każdego podmiotu:

3. Po otrzymaniu od przedsiębiorcy 
informacji, o których mowa w ust. 2 lit. b), 
platforma przekazuje konsumentowi 
następujące informacje w języku skargi:

Or. en

Poprawka 229
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pobieranych przez podmiot opłat, w 
stosownych przypadkach;

(a) informację, że strony muszą uzgodnić 
jeden właściwy podmiot ADR, aby skarga 
mogła mu zostać przekazana;

Or. en
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Poprawka 230
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) języka lub języków, w których będzie 
prowadzone postępowanie;

(b) informację, że w sytuacji gdy 
konsument wybiera ten podmiot ADR, z 
którego przedsiębiorca jest zobowiązany 
skorzystać, sam zobowiązał się do tego lub 
jest skłonny to zrobić, platforma 
automatycznie przekazuje skargę do tego 
podmiotu;

Or. en

Poprawka 231
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przybliżonego czasu trwania 
postępowania;

(c) informację, że w przypadku gdy strony 
nie uzgodnią jednego właściwego 
podmiotu ADR lub gdy nie zostanie 
ustalony właściwy podmiot ADR, skarga 
nie będzie dalej rozpatrywana;

Or. en

Poprawka 232
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) konieczności fizycznej obecności stron 
lub ich przedstawicieli, w stosownych 
przypadkach;

skreślona

Or. fr

Poprawka 233
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) konieczności fizycznej obecności stron 
lub ich przedstawicieli, w stosownych 
przypadkach;

skreślona

Or. en

Poprawka 234
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) konieczności fizycznej obecności stron 
lub ich przedstawicieli, w stosownych 
przypadkach;

(d) informację, że w przypadku gdy strony 
nie uzgodnią jednego właściwego 
podmiotu ADR lub gdy nie zostanie 
ustalony właściwy podmiot ADR, skarga 
nie będzie dalej rozpatrywana;

Or. en

Poprawka 235
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) skierowane do konsumenta 
zaproszenie do dokonania w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wiadomości wyboru podmiotu ADR lub w 
stosownych przypadkach jednego z 
podmiotów ADR wyznaczonych przez 
przedsiębiorcę zgodnie z ust. 2 lit. b), wraz 
z informacją, że konsument nie jest 
zobowiązany do dokonania tego wyboru;

Or. en

Poprawka 236
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) informację, że jeżeli konsument 
dokona wyboru, skarga zostanie 
automatycznie przekazana podmiotowi 
ADR wybranemu przez strony.

Or. en

Poprawka 237
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wiążącego lub niewiążącego 
charakteru wyniku postępowania.

(e) podmiot ADR lub w stosownym 
przypadku podmioty ADR, które 
przedsiębiorca określił zgodnie z ust. 2 lit. 
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b), w tym opis poniższych cech tego 
podmiotu lub, w stosownych przypadkach, 
każdego z tych podmiotów:

Or. en

Poprawka 238
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e) – ppkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nazwy i adresu strony internetowej 
podmiotu ADR;

Or. en

Poprawka 239
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e) – ppkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) języka lub języków, w których będzie 
prowadzone postępowanie;

Or. en

Poprawka 240
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e) – ppkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) średniego czasu trwania procedury 
ADR;
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Or. en

Poprawka 241
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e) – ppkt (iv) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) wiążącego lub niewiążącego 
charakteru wyniku postępowania;

Or. en

Poprawka 242
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e) – ppkt (v) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) podstaw, na jakich podmiot ADR może 
odmówić rozpatrywania danego sporu;

Or. en

Poprawka 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po otrzymaniu od strony pozwanej 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
platforma przekazuje stronie skarżącej 
niezwłocznie i w sposób zrozumiały 
następujące informacje w języku skargi:
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(a) informację, że strony muszą uzgodnić 
jeden właściwy podmiot ADR, aby skarga 
mogła mu zostać przekazana;
(b) informację, że w sytuacji gdy 
konsument wybiera ten podmiot ADR, z 
którego przedsiębiorca jest zobowiązany 
skorzystać, sam zobowiązał się do tego lub 
jest skłonny to zrobić, platforma 
automatycznie przekazuje skargę do tego 
podmiotu;
(c) informację, że w przypadku gdy strony 
nie uzgodnią jednego właściwego 
podmiotu ADR lub gdy nie zostanie 
ustalony właściwy podmiot ADR, skarga 
nie będzie dalej rozpatrywana;
(d) podmiot ADR lub w stosownym 
przypadku podmioty ADR, które 
przedsiębiorca określił zgodnie z ust. 2 lit. 
b), w tym opis poniższych cech tego 
podmiotu lub, w stosownych przypadkach, 
każdego z tych podmiotów:
(i) nazwy i adresu strony internetowej 
podmiotu ADR;
(ii) kosztów procedury, w stosownych 
przypadkach;
(iii) języka lub języków, w których będzie 
prowadzone postępowanie;
(iv) średniego czasu trwania procedury 
ADR;
(v) wiążącego lub niewiążącego 
charakteru wyniku postępowania;
(vi) podstaw, na jakich podmiot ADR 
może odmówić rozpatrywania danego 
sporu zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 dyrektywy.
(e) skierowane do strony skarżącej 
zaproszenie do zaakceptowania w ciągu 
siedmiu dni roboczych od otrzymania 
wiadomości podmiotu ADR wybranego 
przez stronę pozwaną lub w stosownych 
przypadkach do dokonania wyboru 
jednego z podmiotów ADR wyznaczonych 
przez stronę pozwaną zgodnie z ust. 2, 
wraz z informacją, że konsument nie jest 
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zobowiązany do dokonania tego wyboru;
(f) informację, że w sytuacji gdy strona 
skarżąca wybiera właściwy podmiot ADR 
wskazany zgodnie z postanowieniami 
przedmiotowego artykułu, platforma 
automatycznie przekazuje skargę do tego 
podmiotu;
(g) nazwę i dane kontaktowe punktu 
kontaktowego ds. ODR w miejscu 
zamieszkania konsumenta i w miejscu, w 
którym znajduje się siedziba 
przedsiębiorcy, oraz krótki opis zadań, o 
których mowa w [art. 6 ust. 2 lit. a), b) i 
d)].

Or. en

Poprawka 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W sytuacji gdy strona skarżąca 
wybiera właściwy podmiot ADR wskazany 
zgodnie z postanowieniami 
przedmiotowego artykułu, platforma 
automatycznie przekazuje skargę do tego 
podmiotu;

Or. en

Poprawka 245
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli strony nie udzielą platformie 4. Po otrzymaniu od konsumenta 
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odpowiedzi lub nie uzgodnią jednego 
właściwego podmiotu ADR, skargi nie 
rozpatruje się dalej. Konsumenta 
informuje się o możliwości 
skontaktowania się z doradcą ds. ODR 
celem uzyskania informacji o innych 
sposobach dochodzenia roszczeń.

informacji, o której mowa w ust. 3 lit. e), 
platforma automatycznie przekazuje 
skargę podmiotowi ADR wybranemu 
przez strony.

Or. en

Poprawka 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli strony nie udzielą platformie 
odpowiedzi lub nie uzgodnią jednego 
właściwego podmiotu ADR, skargi nie 
rozpatruje się dalej. Konsumenta 
informuje się o możliwości 
skontaktowania się z doradcą ds. ODR 
celem uzyskania informacji o innych 
sposobach dochodzenia roszczeń.

4. Jeśli strony nie udzielą platformie 
odpowiedzi lub nie uzgodnią jednego 
właściwego podmiotu ADR w ciągu 20 
dni, skargi nie rozpatruje się dalej.

Or. en

Poprawka 247
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy konsument wybrał 
ten sam podmiot ADR, z którego 
przedsiębiorca zobowiązał się korzystać 
zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 
…./…/UE [Office of Publications please 
insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 

5. W przypadku gdy strony nie udzielą 
odpowiedzi platformie lub nie 
porozumieją się w sprawie podmiotu ADR 
w terminie 30 dni, skarga nie jest dalej 
rozpatrywana. Konsumenta informuje się 
o możliwości skontaktowania się z 
punktem kontaktowym ds. ODR celem 
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on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], lub gdy strony wybrały 
w swych odpowiedziach ten sam podmiot 
ADR, platforma automatycznie przekazuje 
skargę temu podmiotowi ADR.

uzyskania informacji o innych sposobach 
dochodzenia roszczeń.

Or. en

Poprawka 248
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy konsument wybrał ten 
sam podmiot ADR, z którego 
przedsiębiorca zobowiązał się korzystać 
zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 
…./…/UE [Office of Publications please 
insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)], lub gdy strony wybrały 
w swych odpowiedziach ten sam podmiot 
ADR, platforma automatycznie przekazuje 
skargę temu podmiotowi ADR.

5. W terminie siedmiu dni 
kalendarzowych od otrzymania 
odpowiedzi strony skarżącej co do wyboru 
podmiotu ADR platforma automatycznie 
przekazuje skargę temu podmiotowi ADR, 
w przypadku gdy:

a) konsument wybrał ten sam podmiot 
ADR, z którego przedsiębiorca zobowiązał 
się korzystać zgodnie z art. 10 ust. 1 
dyrektywy …./…/UE [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)], lub
b) strony wybrały w swych odpowiedziach 
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ten sam podmiot ADR.

Or. fr

Poprawka 249
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy strony uzgodniły 
więcej niż jeden podmiot ADR, wzywa się 
konsumenta do dokonania wyboru 
jednego z uzgodnionych podmiotów ADR. 
Platforma automatycznie przekazuje 
skargę temu podmiotowi ADR.

skreślony

Or. en

Poprawka 250
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty ADR, którym przekazano skargę 
zgodnie z art. 8:

Podmioty ADR, którym przekazano skargę 
zgodnie z art. 8, niezwłocznie informują 
platformę ODR o dacie zakończenia 
i o wyniku procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Platforma ODR sama nie rozstrzyga sporów, lecz polega w tym zakresie na dostawcach usług 
ADR. Spory powinny być zatem rozstrzygane zgodnie z wymogami określonymi przez 
dyrektywę ADR; procedury rozstrzygania sporów dotyczących transgranicznych zakupów nie 
mogą zapewniać szybszego rozpatrzenia niż w przypadku sporów na innym tle.
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Poprawka 251
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) niezwłocznie powiadamiają strony o 
sporze i informują je o procedurach oraz 
opłatach mających zastosowanie w 
związku z rozstrzyganiem danego sporu;

skreślona

Or. en

Poprawka 252
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeśli po powiadomieniu stron o sporze 
strony zgadzają się na wszczęcie 
postępowania przed danym podmiotem, 
kończą procedurę rozstrzygania sporu w 
ciągu 30 dni od chwili wszczęcia
postępowania. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
termin;

skreślona

Or. en

Poprawka 253
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeśli po powiadomieniu stron o sporze (b) jeśli po powiadomieniu stron o sporze 
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strony zgadzają się na wszczęcie 
postępowania przed danym podmiotem, 
kończą procedurę rozstrzygania sporu w 
ciągu 30 dni od chwili wszczęcia 
postępowania. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
termin;

strony zgadzają się na wszczęcie 
postępowania przed danym podmiotem, 
kończą procedurę rozstrzygania sporu w 
ciągu 90 dni kalendarzowych od chwili 
wszczęcia postępowania. W przypadku 
złożonych sporów podmiot ADR może 
przedłużyć ten termin;

Or. fr

Poprawka 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeśli po powiadomieniu stron o sporze 
strony zgadzają się na wszczęcie 
postępowania przed danym podmiotem, 
kończą procedurę rozstrzygania sporu w 
ciągu 30 dni od chwili wszczęcia 
postępowania. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
termin;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Termin powinien być taki sam bez względu na to, czy skarga została złożona bezpośrednio 
podmiotowi ADR, czy poprzez platformę ODR. W związku z powyższym oddzielny termin we 
wniosku dotyczącym ODR powinien zostać skreślony, co oznacza, że termin określony w art. 8 
lit. d) dyrektywy ADR miałby zastosowanie także w odniesieniu do skarg złożonych poprzez
platformę ODR.

Poprawka 255
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera b)



AM\903360PL.doc 93/101 PE489.696v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeśli po powiadomieniu stron o sporze 
strony zgadzają się na wszczęcie 
postępowania przed danym podmiotem, 
kończą procedurę rozstrzygania sporu w 
ciągu 30 dni od chwili wszczęcia 
postępowania. W przypadku złożonych 
sporów podmiot ADR może przedłużyć ten 
termin;

(b) jeśli po powiadomieniu stron o sporze 
strony zgadzają się na wszczęcie 
postępowania przed danym podmiotem, 
zazwyczaj kończą procedurę rozstrzygania 
sporu w okresie 90 dni kalendarzowych od 
chwili oficjalnego wszczęcia postępowania
przez podmiot ADR. W przypadku 
złożonych lub technicznych sporów 
podmiot ADR może przedłużyć ten termin 
w celu zagwarantowania rozstrzygnięcia 
sporu na najwyższym poziomie jakości;

Or. en

Poprawka 256
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) niezwłocznie przekazują platformie 
ODR następujące informacje:

skreślona

(i) datę zgłoszenia podmiotowi sporu i 
jego przedmiot;
(ii) datę powiadomienia stron o sporze;
(iii) datę zakończenia i wynik procedury.

Or. en

Poprawka 257
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostępu do informacji, w tym danych 
osobowych, związanych ze sporem i 
przechowywanych w bazie danych, o 
której mowa w art. 10, udziela się, do 
celów, o których mowa w art. 9, wyłącznie 
podmiotowi ADR, któremu przekazano 
spór zgodnie z art. 8. Dostępu do tych 
samych informacji udziela się również 
doradcom ds. ODR do celów, o których 
mowa w art. 6 ust. 3.

1. Dostępu do informacji, w tym danych 
osobowych, związanych ze sporem i 
przechowywanych w bazie danych, o 
której mowa w art. 10, udziela się, do 
celów, o których mowa w art. 9, wyłącznie 
podmiotowi ADR, któremu przekazano 
spór zgodnie z art. 8. Dostępu do tych 
samych informacji udziela się również 
doradcom ds. ODR do celów, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 i 3.

Or. fr

Poprawka 258
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja udostępnia osobom
uczestniczącym w procedurze ADR jasną i 
dokładną informację dotyczącą operacji 
przetwarzania ich danych osobowych w 
ramach platformy ODR zgodnie z art. 11 i 
12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz 
przepisami krajowymi przyjętymi na mocy 
art. 10 i 11 dyrektywy 95/46/WE, a także 
praw przysługujących tym osobom w 
związku z tymi operacjami.

Or. fr

Poprawka 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Doradcy ds. ODR i podmioty ADR
podlegają zasadom zachowania tajemnicy 
służbowej lub innym równoważnym 
obowiązkom w zakresie poufności 
określonym w przepisach krajowych.

(1) Doradcy ds. ODR podlegają zasadom 
zachowania tajemnicy służbowej lub 
innym równoważnym obowiązkom w 
zakresie poufności określonym w 
przepisach państwa członkowskiego w 
odniesieniu do ich punktu kontaktowego 
ds. ODR.

Podmioty ADR podlegają zasadom 
zachowania tajemnicy służbowej lub 
innym równoważnym obowiązkom w 
zakresie poufności określonym w 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym mają siedzibę.

Or. hu

Poprawka 260
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i 
prowadzący transgraniczną internetową 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
informują konsumentów o platformie ODR 
i swoim adresie e-mail. Informacja ta musi 
być łatwo, bezpośrednio, widocznie i stale 
dostępna na stronie internetowej 
przedsiębiorcy oraz, jeśli oferta jest 
składana przy pomocy wiadomości e-mail 
lub innej wiadomości tekstowej 
przekazywanej środkami elektronicznymi –
w tej wiadomości. Informacja ta musi 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy ODR. Przedsiębiorcy
informują również konsumentów o 
platformie ODR, gdy konsument składa 
skargę przedsiębiorcy lub za 
pośrednictwem systemu rozpatrywania 

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i 
prowadzący transgraniczną internetową 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 
którzy na mocy przepisów krajowych są 
zobowiązani do korzystania z usług 
podmiotów ADR, lub którzy sami 
zobowiązują się do korzystania z usług 
podmiotu lub podmiotów ADR, informują 
konsumentów na swojej stronie 
internetowej o istnieniu platformy ODR i 
umieszczają łącze elektroniczne do strony 
platformy. Informacja ta musi być 
sformułowana w sposób jasny, zrozumiały
i musi być łatwo dostępna na stronie 
internetowej przedsiębiorcy oraz, jeśli 
oferta jest składana przy pomocy 
wiadomości e-mail lub innej wiadomości 
tekstowej przekazywanej środkami 
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skarg konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

elektronicznymi – w tej wiadomości. 
Informacja ta musi zawierać łącze 
elektroniczne do strony startowej 
platformy ODR. Tacy przedsiębiorcy
informują również konsumentów o 
platformie ODR w odpowiedzi na skargę 
konsumenta, gdy konsument składa skargę 
przedsiębiorcy lub za pośrednictwem 
systemu rozpatrywania skarg 
konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

Or. en

Poprawka 261
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i 
prowadzący transgraniczną internetową 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
informują konsumentów o platformie ODR 
i swoim adresie e-mail. Informacja ta musi 
być łatwo, bezpośrednio, widocznie i stale 
dostępna na stronie internetowej 
przedsiębiorcy oraz, jeśli oferta jest 
składana przy pomocy wiadomości e-mail 
lub innej wiadomości tekstowej 
przekazywanej środkami elektronicznymi 
– w tej wiadomości. Informacja ta musi 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy ODR. Przedsiębiorcy
informują również konsumentów o 
platformie ODR, gdy konsument składa 
skargę przedsiębiorcy lub za 
pośrednictwem systemu rozpatrywania 
skarg konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii 
i zawierający internetowe umowy 
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług 
informują konsumentów o swoim adresie 
e-mail. Gdy przedsiębiorca jest 
zobowiązany lub sam się zobowiązał do 
skorzystania z podmiotów ADR do celów 
rozstrzygania sporów transgranicznych z 
konsumentami, informuje konsumenta 
również o istnieniu platformy ODR.

Informacja ta musi być sformułowana w 
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sposób jasny i zrozumiały. Informacja ta 
musi zawierać łącze elektroniczne do 
strony startowej platformy ODR. Tacy 
przedsiębiorcy informują również 
konsumentów o platformie ODR, gdy 
konsument składa skargę przedsiębiorcy 
lub za pośrednictwem systemu 
rozpatrywania skarg konsumenckich 
zarządzanego przez przedsiębiorcę, bądź 
rzecznikowi praw konsumenta w danej 
firmie.

Or. en

Poprawka 262
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i 
prowadzący transgraniczną internetową 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
informują konsumentów o platformie ODR 
i swoim adresie e-mail. Informacja ta musi 
być łatwo, bezpośrednio, widocznie i stale 
dostępna na stronie internetowej 
przedsiębiorcy oraz, jeśli oferta jest 
składana przy pomocy wiadomości e-mail 
lub innej wiadomości tekstowej 
przekazywanej środkami elektronicznymi 
– w tej wiadomości. Informacja ta musi 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy ODR. Przedsiębiorcy 
informują również konsumentów o 
platformie ODR, gdy konsument składa 
skargę przedsiębiorcy lub za 
pośrednictwem systemu rozpatrywania 
skarg konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i 
prowadzący internetową sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług informują 
konsumentów o platformie ODR i swoim 
adresie e-mail. Informacja ta musi być 
sformułowana w sposób jasny i 
zrozumiały. Informacja ta musi zawierać 
łącze elektroniczne do strony startowej 
platformy ODR. Przedsiębiorcy informują 
również konsumentów o platformie ODR, 
gdy konsument składa skargę 
przedsiębiorcy lub za pośrednictwem 
systemu rozpatrywania skarg 
konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

Or. en
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Poprawka 263
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i 
prowadzący transgraniczną internetową 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
informują konsumentów o platformie ODR 
i swoim adresie e-mail. Informacja ta musi 
być łatwo, bezpośrednio, widocznie i stale 
dostępna na stronie internetowej 
przedsiębiorcy oraz, jeśli oferta jest 
składana przy pomocy wiadomości e-mail 
lub innej wiadomości tekstowej 
przekazywanej środkami elektronicznymi –
w tej wiadomości. Informacja ta musi 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy ODR. Przedsiębiorcy 
informują również konsumentów o 
platformie ODR, gdy konsument składa 
skargę przedsiębiorcy lub za 
pośrednictwem systemu rozpatrywania 
skarg konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

1. Jeśli przedsiębiorcy internetowi mający 
siedzibę w Unii Europejskiej i prowadzący 
transgraniczną internetową sprzedaż 
towarów lub świadczenie usług sami 
zobowiązali się do korzystania z usług 
ADR, informują konsumentów o 
platformie ODR. Informacja ta musi być 
łatwo, bezpośrednio, widocznie i stale 
dostępna na stronie internetowej 
przedsiębiorcy oraz, jeśli oferta jest 
składana przy pomocy wiadomości e-mail 
lub innej wiadomości tekstowej 
przekazywanej środkami elektronicznymi –
w tej wiadomości. Informacja ta musi 
zawierać łącze elektroniczne do strony 
startowej platformy ODR. Przedsiębiorcy 
informują również konsumentów o 
platformie ODR, gdy konsument składa 
skargę przedsiębiorcy lub za 
pośrednictwem systemu rozpatrywania 
skarg konsumenckich zarządzanego przez 
przedsiębiorcę, bądź rzecznikowi praw 
konsumenta w danej firmie.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.
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Poprawka 264
Louis Grech

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja powołuje i utrzymuje 
telefoniczną linię informacyjną na temat 
ADR i ODR, która jest dostępna we 
wszystkich państwach członkowskich i za 
pomocą której udzielane są informacje 
oraz wsparcie w zakresie składania skarg;

Or. en

Poprawka 265
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów 
art. 10 dyrektywy …./…/UE [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)] dotyczących 
informowania konsumentów przez 
przedsiębiorców o procedurach ADR, 
którymi dani przedsiębiorcy są objęci, oraz 
o tym, czy przedsiębiorcy ci zobowiązują 
się do stosowania procedur 
alternatywnego rozstrzygania sporów do
rozstrzygania sporów z konsumentami.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów 
art. 10 dyrektywy …./…/UE [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)] dotyczących 
informowania konsumentów przez 
przedsiębiorców o podmiocie lub 
podmiotach ADR, którymi dani 
przedsiębiorcy są objęci, oraz o tym, czy 
przedsiębiorcy ci zobowiązują się do 
korzystania z tych podmiotów ADR w celu
rozstrzygania sporów z konsumentami.

Or. en
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Uzasadnienie

Konsument mógłby zostać wprowadzony w błąd, jeśli firma niedeklarująca chęci korzystania 
z usług ADR zamieszczałaby informacje na temat platformy ODR. Ponadto pomocnym wydaje 
się odniesienie do podmiotów ADR zamiast do procedur alternatywnego rozstrzygania 
sporów, gdyż ujednolica to niniejszy tekst z tekstem dyrektywy ADR.

Poprawka 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wdrożenia. Sankcje te powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. hu

Poprawka 267
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Nazwa lub nazwisko, adres oraz, w 
stosownych przypadkach, adres e-mail i 
adres strony internetowej strony skarżącej.

(1) Nazwa lub nazwisko, adres oraz, w 
stosownych przypadkach, adres e-mail i 
adres strony internetowej konsumenta.

Or. en
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Poprawka 268
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Informacja, czy strona skarżąca jest 
konsumentem czy przedsiębiorcą.

skreślony

Or. en

Poprawka 269
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Nazwa lub nazwisko, adres oraz, w 
stosownych przypadkach, adres e-mail i 
adres strony internetowej strony pozwanej.

(3) Nazwa lub nazwisko, adres oraz, w 
stosownych przypadkach, adres e-mail i 
adres strony internetowej przedsiębiorcy.

Or. en

Poprawka 270
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Informacja, czy strona pozwana jest 
konsumentem czy przedsiębiorcą.

skreślony

Or. en


