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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– równość konsumentów i przedstawicieli branży pod względem posiadanych 
informacji, koncepcji i procedury, z możliwością zaprezentowania przeciwnego 
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stanowiska przez każdą ze stron i zapoznania się z punktem widzenia i argumentami 
strony przeciwnej;

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

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

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

– przejrzystość: dla wszelkich osób podejmujących działania mediacyjne, poza 
udostępnieniem informacji ogólnych (rodzaj sporu, zasady wnoszenia sprawy, 
sposoby podejmowania decyzji itp.), obowiązkowe powinno być publikowanie 
sprawozdania rocznego;

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

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

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

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

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

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


