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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. ubolewa, że w państwach członkowskich nie tylko konsumentom i przedsiębiorcom, ale
i przedstawicielom zawodów prawniczych i stowarzyszeniom ochrony konsumentów 
znana jest przeważnie wyłącznie krajowa, a nie europejska pomoc prawna;

2. jest zdania, że nie są znane również inne europejskie procedury, np. postępowanie
w sprawie drobnych roszczeń1, a bieżąca polityka informacyjna również nie doprowadzi 
do znacznego zwiększenia wiedzy na ich temat;

3. apeluje o stworzenie bazy adwokatów mogących zająć się sprawami beneficjentów unijnej 
pomocy prawnej, w której łatwo można by znaleźć adwokata, podając jako kryterium 
język, jakim się ma posługiwać, oraz porządek prawny, w którym powinien się 
specjalizować; 

4. uważa, za stosowne wyznaczenie jednego centralnego podmiotu w każdym państwie 
członkowskim, który przyjmowałby i przekazywał dalej wnioski o pomoc prawną;

5. uważa za mało praktyczne to, że zarówno na stronie internetowej europejskiego atlasu 
sądowego w sprawach cywilnych, jak i na portalu e-sprawiedliwość nie ma możliwości 
pobrania czy też należytego wydrukowania formularzy, w tym formularzy dotyczących 
pomocy prawnej; wzywa Komisję, by niezwłocznie zmieniła ten stan rzeczy;

6. podkreśla, że choć Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych, o której 
mowa w sprawozdaniu, podaje informacje na temat pomocy prawnej, to nie były one 
aktualizowane od 12 lipca 2007 r.;

7. jest zdania, że przy ustalaniu gospodarczych kryteriów przyznania pomocy prawnej należy 
uwzględnić zróżnicowane koszty życia w państwach członkowskich;

8. w przeciwieństwie do Komisji uważa, że państwa członkowskie muszą podejmować 
większe starania, by spełnić postanowienia art. 18 dyrektywy 2003/8/WE (Informacja);

9. wzywa Komisję, by lepiej informowała konsumentów i przedsiębiorstwa o europejskich 
środkach w zakresie sporów cywilnych i handlowych oraz o związanych z nimi 
możliwościach, a także by wspierała i promowała kampanie informacyjne w całej Europie;

10. apeluje do Komisji, by przedłożyła zmieniony wniosek w celu wyeliminowania 
wymienionych w jej sprawozdaniu (COM(2012)0071 final) uchybień i niedociągnięć
w zakresie interpretacji oraz uwzględnienia pominiętych sytuacji, a także by doprowadziła 
do dalszego ujednolicenia przepisów państw członkowskich w celu zapobieżenia kolejnym 
nieporozumieniom i lukom prawnym.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 861/2007.


