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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR 
w sporach konsumenckich)
(COM(2012)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0793),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0454/2011),

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Królestwa 
Niderlandów i Radę Federalną Republiki Federalnej Niemiec, w których stwierdzono, że 
projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
28 marca 2012 r.1,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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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 rynek wewnętrzny budził 
zaufanie konsumentów i przysparzał im 
korzyści, muszą oni mieć dostęp do 
prostych i tanich sposobów rozstrzygania 
sporów powstających w związku ze 
sprzedażą towarów i świadczeniem usług.
Odnosi się to zarówno do transakcji 
internetowych, jak i pozostałych, i jest 
szczególnie istotne, gdy konsumenci 
dokonują zakupu towarów lub usług 
ponad granicami.

(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. Rynek wewnętrzny powinien 
zapewniać konsumentom wartość dodaną 
w postaci lepszej jakości, większej 
różnorodności, przystępnych cen i 
wysokich standardów bezpieczeństwa
towarów i usług, a te elementy powinny 
służyć wspieraniu wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzuje się wymierne korzyści, które rynek wewnętrzny powinien oferować konsumentom.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rozdrobnienie rynku wewnętrznego 
jest szkodliwe dla konkurencyjności Unii, 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. Eliminowanie bezpośrednich i 
pośrednich przeszkód dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
zwiększanie zaufania obywateli ma 
zasadnicze znaczenie dla pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny ma stanowić przestrzeń ponad granicami państwowymi, w której 
obywatele i przedsiębiorcy mogą się poruszać i korzystać ze swoich praw, ale wysoki stopień 
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rozdrobnienia przyczynia się do problemów irytujących obywateli.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Pozostałe przeszkody i luki, takie jak 
brak informacji, nierównomierny 
geograficzny i sektorowy rozwój 
alternatywnych systemów rozstrzygania 
sporów (ADR) oraz fragmentaryczne i 
nieskoordynowane regulacje utrudniają 
konsumentom dokonywanie zakupów z 
ufnością, szczególnie w wymiarze 
transgranicznym. Z tych samych powodów 
przedsiębiorcy niechętnie prowadzą 
sprzedaż transgraniczną, a to stawia ich w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w 
stosunku do przedsiębiorców w państwach 
członkowskich, w których takie procedury 
są dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Duże luki ustawodawcze, wykonawcze i informacyjne w obrębie rynku świadczą o tym, że jego 
potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. W szczególności ze względu na to, że systemy ADR 
są tak nierównomiernie rozwinięte konieczne są działania na szczeblu europejskim w celu 
zapewnienia konsumentom równego dostęp do wysokiej jakości procedur ADR.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Zagwarantowanie dostępu do 
prostych, skutecznych, wygodnych i 
tanich sposobów rozstrzygania sporów 
krajowych i transgranicznych, 
powstających w związku ze sprzedażą 
towarów lub świadczeniem usług, 
powinno przysparzać korzyści 
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konsumentom, a tym samym wzbudzić ich 
zaufanie do rynku. Taki dostęp powinien 
być zapewniony zarówno w przypadku 
transakcji internetowych, jak i 
zawieranych poza internetem, i ma on 
szczególnie ważne znaczenie, gdy 
konsumenci dokonują zakupu towarów 
lub usług ponad granicami.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie zaufania obywateli, którzy nabiorą przekonania, że mogą dochodzić roszczeń w 
całej Unii, przyczyni się do wzrostu ich udziału w rynku, zapewni im dostęp do szerszej gamy 
produktów i będzie czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Alternatywne metody rozstrzygania 
sporów stanowią proste, szybkie i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami. Metody te nie są jednak 
w wystarczającym i jednakowym stopniu 
rozwinięte we wszystkich państwach 
członkowskich. Niestety oprócz zaleceń 
Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 
r. w sprawie zasad, jakie stosują się do 
organów odpowiedzialnych za pozasądowe 
rozwiązywanie sporów konsumenckich1

oraz zaleceń Komisji 2001/310/WE z dnia 
4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad 
mających zastosowanie do organów 
pozasądowych uczestniczących w 
polubownym rozstrzyganiu sporów 
konsumenckich2, alternatywne
mechanizmy rozstrzygania sporów nie 
zostały prawidłowo ustanowione i nie 
działają zadowalająco we wszystkich 
obszarach geograficznych czy sektorach 
działalności gospodarczej w Unii. 
Konsumenci i przedsiębiorcy wciąż nie są 
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świadomi istnienia alternatywnych 
mechanizmów dochodzenia roszczeń, a 
tylko niewielki procent obywateli wie, jak 
złożyć skargę do podmiotu ADR.
_____________
1 Dz.U. L 115 z 17.4.1998.
2 Dz.U. L 109 z 19.4.2001, s. 56.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ze względu na niejednakowy zasięg, 
jakość i poziom świadomości istnienia 
mechanizmów ADR w państwach 
członkowskich konieczne są działania na 
szczeblu Unii. W niniejszej dyrektywie 
należy ustanowić normy jakości dla 
podmiotów ADR poprzez określenie 
minimalnego poziomu harmonizacji 
różnych systemów ADR w Unii, a taka 
harmonizacja powinna zagwarantować 
taki sam, wyrównany poziom ochrony i 
praw konsumentów zarówno w sporach 
krajowych, jak i transgranicznych.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu 
Europejskiego wyrażonym w jego 
rezolucji z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów w sprawach 
cywilnych, handlowych i rodzinnych1 oraz 
w rezolucji z dnia 20 maja 2010 r. w 
sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom2, w każdym 
holistycznym podejściu do jednolitego 
rynku, które sprawdza się z punktu 
widzenia jego obywateli, należy przede 
wszystkim rozwijać prosty, przystępny, 
wygodny i dostępny system dochodzenia 
roszczeń.
__________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0449.
2 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do działań ustawodawczych w celu 
zagwarantowania konsumentom dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W Akcie o jednolitym rynku Komisja 
określiła przepisy o alternatywnych 
metodach rozstrzygania sporów 
obejmujące kwestię handlu 
elektronicznego jako jedną z dwunastu 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania do
jednolitego rynku.

(4) W Akcie o jednolitym rynku Komisja 
określiła przepisy o alternatywnych 
metodach rozstrzygania sporów 
obejmujące kwestię handlu 
elektronicznego jako jedną z dwunastu 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego, a także osiągnięcia 
postępów w procesie pełnego 
urzeczywistniania jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rada Europejska wezwała Parlament i 
Radę do przyjęcia do końca 2012 r. 
pierwszego zestawu priorytetowych 
środków, które mają być nowym bodźcem 
dla jednolitego rynku.

(5) Rada Europejska wezwała Parlament i 
Radę do przyjęcia do końca 2012 r. 
pierwszego zestawu priorytetowych 
środków, które mają być nowym bodźcem 
dla jednolitego rynku. Rada podkreśliła 
znaczenie handlu elektronicznego i 
przyznała, że konsumencki system ADR 
powinien mieć możliwość oferowania 
konsumentom i przedsiębiorcom 
przystępnej, prostej i szybkiej drogi 
dochodzenia roszczeń. Skuteczne 
wdrożenie tego systemu wymaga stałego 
zaangażowania politycznego i wsparcia ze 
strony wszystkich podmiotów, bez 
uszczerbku dla przystępności, 
przejrzystości, elastyczności, szybkości i 
jakości procesu podejmowania decyzji 
przez podmioty ADR objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy;

Or. en
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Uzasadnienie

Wykorzystanie potencjału systemu ADR wymaga pełnego zaangażowania i odpowiedzialności 
ze strony Komisji, Parlamentu i Rady. W szczególności państwa członkowskie muszą 
sprawować nadzór nad prawidłowym wdrażaniem dyrektywy.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Ze względu na rosnące znaczenie 
handlu elektronicznego, w szczególności 
handlu transgranicznego, który jest 
filarem działalności gospodarczej Unii 
dobrze funkcjonujący system ADR i 
właściwie zintegrowane ramy 
rozstrzygania internetowych sporów 
umownych są niezbędne dla osiągnięcia 
celów Aktu o jednolitym rynku, czyli 
zwiększania zaufania obywateli do rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Handel internetowy stał się ważnym filarem działalności gospodarczej w UE, ale wielu 
konsumentów i przedsiębiorców niechętnie podchodzi do zakupów i sprzedaży przez internet, 
ponieważ obawiają się oni, że nie będą mieli dostępu do środków dochodzenia roszczeń w 
przypadku sporu.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Wniosek dotyczący niniejszej 
dyrektywy i wniosek dotyczący 
rozporządzenia ...* Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ...**w sprawie 
internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich (rozporządzenie w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich) 
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wzajemnie się uzupełniają. Platforma 
ODR jest narzędziem, które powinno 
stanowić jeden punkt dostępu dla 
konsumentów i przedsiębiorców, służący 
do rozstrzygania sporów internetowych 
bez udziału sądu, wspieranym przez 
dostępne w całej Unii wysokiej jakości 
podmioty ADR. Platforma ODR będzie 
mogła działać prawidłowo tylko wtedy, 
gdy wszystkie państwa członkowskie będą 
w pełni objęte zasięgiem funkcjonowania 
podmiotów ADR.
_____________
* OJ: please insert the reference number.
**OJ: please insert the date of adoption.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Rozwój w ramach Unii Europejskiej 
dobrze funkcjonujących alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów jest 
niezbędny, aby zwiększyć zaufanie 
konsumentów do rynku wewnętrznego, w 
tym w obszarze handlu elektronicznego 
oraz wykorzystać potencjał i możliwości 
handlu transgranicznego i handlu 
internetowego. Rozwój ten powinien 
opierać się na procedurach ADR 
istniejących w państwach członkowskich z 
poszanowaniem ich tradycji prawnych.
Zarówno istniejące, jak i nowo powstałe 
dobrze funkcjonujące podmioty zajmujące 
się rozstrzyganiem sporów, które spełniają 
minimalne kryteria jakości ustanowione w 
niniejszej dyrektywie, powinny nazywać 
się „podmiotami ADR”.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby mieć równe szanse, podmioty ADR określone w niniejszej dyrektywie mogą być nowo 
powstałymi lub wcześniej istniejącymi organami rozstrzygania sporów, dostosowanymi pod 
kątem spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do sporów wszczynanych
przez konsumentów w stosunku do
przedsiębiorców, wynikających z umów o 
sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
we wszystkich sektorach gospodarki, 
zawartych zarówno przez internet, jak i 
poza nim. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do sporów lub 
skarg wnoszonych przez konsumentów 
przeciwko przedsiębiorcom ani do sporów 
między przedsiębiorcami; nie powinna 
jednak uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania lub 
utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
takich sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorcy wnoszący sprawy przeciwko konsumentom powinni być wyłączeni z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy, ponieważ mają oni już wystarczające środki do 
rozwiązywania takich sporów.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna być 
nadrzędna w stosunku do aktów prawa 

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

Unii zawierających przepisy mające na 
celu zachęcenie do zakładania podmiotów 
ADR w poszczególnych branżach. Jeśli 
przepisy branżowe przewidują zakładanie 
podmiotów ADR, niniejsza dyrektywa 
powinna być nadrzędna wyłącznie w 
zakresie, w jakim przepisy dotyczące 
danego sektora nie zapewniają 
przynajmniej równoważnego stopnia 
ochrony konsumentów.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Podmioty ADR mają wysoce 
zróżnicowany charakter, zarówno w skali 
całej Unii, jak i w poszczególnych 
państwach członkowskich. Niniejsza 
dyrektywa powinna obejmować wszystkie 
podmioty spełniające wszystkie przepisy 
niniejszej dyrektywy, zgłoszone Komisji i 
państwom członkowskim oraz oferujące 
rozstrzygnięcie sporu w drodze procedury 
ADR. Procedury arbitrażowej utworzonej 
doraźnie poza ramami podmiotu ADR dla 
pojedynczego sporu między konsumentem 
a przedsiębiorcą nie należy uznawać za 
procedurę ADR.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość przedstawienia 

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

sporów umownych objętych niniejszą 
dyrektywą podmiotowi ADR spełniającemu
kryteria jakości określone w niniejszej 
dyrektywie. Państwa członkowskie mogą 
również spełnić ten obowiązek poprzez 
wykorzystanie doświadczeń już 
istniejących dobrze funkcjonujących 
podmiotów ADR i, w razie potrzeby, 
dostosowanie ich zakresu kompetencji, 
spełnienie przepisów niniejszej dyrektywy
lub przez utworzenie nowych podmiotów 
ADR. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
zobowiązywać państw członkowskich do 
utworzenia specjalnego podmiotu ADR w 
każdej branży detalicznej. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
utworzenie uzupełniającego podmiotu 
ADR, który zajmuje się sporami, w 
odniesieniu do których nie jest właściwy 
żaden konkretny podmiot.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
przedsiębiorców mających siedzibę w 
państwie członkowskim, dla których 
właściwy jest podmiot ADR zlokalizowany 
w innym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
tworzenia takich transgranicznych i 
ogólnoeuropejskich systemów 
rozstrzygania sporów, w ramach których 
przedsiębiorcy z różnych państw 
członkowskich są częścią tego samego 
systemu ADR.

Or. en
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub wprowadzania przez 
państwa członkowskie procedur 
rozpatrywania jednocześnie identycznych 
lub podobnych sporów między 
przedsiębiorcą a kilkoma konsumentami. 
Procedury takie można traktować jako 
wstępny krok do dalszego rozwoju 
procedur zbiorowego ADR w Unii.
Istnienie skutecznego systemu roszczeń 
zbiorowych i łatwego odwołania się do 
podmiotów ADR powinny być 
rozwiązaniami, które się dopełniają, a 
procedury te nie powinny się wzajemnie 
wykluczać.

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przez cały czas trwania procedury 
ADR należy przestrzegać zasady 
zachowania poufności i zasady 
poszanowania prywatności. Należy jednak 
zezwalać na publikację ostatecznych 
decyzji o charakterze przykładowym z 
zastrzeżeniem przestrzegania wszelkich 
zobowiązań prawnych do zachowania 
poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR powinny, w miarę możliwości, dążyć do podnoszenia standardów dobrych 
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praktyk w branżach przemysłowych poprzez publikację „przykładowych decyzji” w 
szczególnie ważnych sporach, ponieważ ułatwi to wymianę informacji i najlepszych praktyk w 
zakresie praw konsumentów w poszczególnych dziedzinach.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by podmioty ADR 
rozstrzygały spory w sposób sprawiedliwy, 
racjonalny i proporcjonalny zarówno dla 
konsumenta, jak i przedsiębiorcy, na 
podstawie obiektywnej oceny okoliczności, 
w których wnoszona jest skarga oraz z 
należytym uwzględnieniem praw stron.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR, jeśli mają być wiarygodne i wzbudzać zaufanie obywateli i przedsiębiorców, 
muszą być postrzegane jako takie, które rozstrzygają spory w sposób sprawiedliwy i 
obiektywny.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Niezależność i integralność 
podmiotów ADR jest niezbędna dla 
wzbudzenia zaufania obywateli Unii do 
mechanizmów ADR i przekonania ich, że 
zapewniają one sprawiedliwy i niezależny 
wynik postępowania. Osoba lub organ 
kolegialny odpowiedzialny za ADR 
powinny być niezależne od wszystkich 
tych, którzy mogą mieć interes w wyniku 
postępowania i nie powinny być uwikłane 
w żaden konflikt interesów mogący 
utrudnić podjęcie sprawiedliwej 
bezstronnej i niezależnej decyzji.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by konsumenci mieli zaufanie do podmiotów ADR i byli przekonani o ich 
całkowitej niezależności i niepodleganiu wpływom żadnej ze stron sporu. W związku z tym 
niezwykle ważne jest, by w niniejszej dyrektywie została uwzględniona zasada niezależności.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Podmioty ADR powinny być dostępne 
i przejrzyste. Aby zapewnić przejrzystość 
podmiotów oraz procedur ADR, niezbędne 
jest otrzymanie przez strony jasnych i 
przystępnych informacji potrzebnych im 
do podjęcia świadomej decyzji przez 
zaangażowaniem się w procedurę ADR.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Dobrze funkcjonujący podmiot ADR 
powinien rozstrzygać spory w 
postępowaniach internetowych i innych w 
sposób sprawny w terminie 90 dni 
kalendarzowych od oficjalnego 
rozpoczęcia procedury przez podmiot
ADR. W przypadku niektórych sporów o 
charakterze technicznym lub bardzo 
złożonych podmiot ADR może 
potrzebować więcej czasu na obiektywne 
przeanalizowanie wszystkich aspektów 
sprawy, powinien więc móc według 
własnego uznania przedłużyć 90-dniowy 
termin w celu zagwarantowania wysokiej 
jakości procesu rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR mają być szybką, nieformalną i tanią alternatywą dla sądów. Dlatego też 
podmioty ADR podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia rozstrzygnięcia sporu 
na możliwie najwcześniejszym etapie w ciągu 90 dni kalendarzowych, a okres ten może być 
przedłużony z odpowiednio uzasadnionych powodów.
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Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia dostępnej alternatywy dla postępowań sądowych procedury ADR 
powinny być na ogół nieodpłatne dla konsumentów. Jeżeli jednak tak nie jest, ich koszty 
powinny być realistycznie i stosunkowo niewielkie.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Procedury ADR powinny być 
sprawiedliwe, aby strony sporu były w 
pełni informowane o swoich prawach i 
konsekwencjach wyborów 
podejmowanych przez nie w kontekście 
procedury ADR. Obie strony powinny 
mieć również możliwość podawania 
informacji i przedstawiania dowodów bez 
potrzeby fizycznej obecności.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Prawo do skutecznego środka 
odwoławczego i prawo do rzetelnego 
procesu są prawami podstawowymi 
zagwarantowanymi w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Dlatego 
też procedury ADR nie mogą zmierzać do 
zastąpienia procedur sądowych i nie 
powinny pozbawiać konsumentów ani 
przedsiębiorców ich praw do dochodzenia 
roszczeń przed sądami. Żadne przepisy 
niniejszej dyrektywy nie powinny zatem 
uniemożliwiać stronom korzystania z ich 
prawa dostępu do systemu sądowego.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Procedury ADR nie mogą zamykać konsumentom dostępu do wymiaru sprawiedliwości ani 
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odbierać im możliwości wykonywania prawa do występowania do sądu. Zasada swobody 
działania pozwoli dopilnować, by procedury ADR nie kolidowały z tymi prawami.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasada legalności musi być wprowadzona w stosunku do sporów, w przypadku których obu 
stronom narzuca się rozwiązanie, aby nie pozbawiać obywateli ochrony zagwarantowanej 
wiążącymi przepisami prawa.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21d) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by wygaśnięcie okresu 
przedawnienia w trakcie procedur ADR 
nie odbierało stronom, które zdecydują się 
skorzystać z takich procedur ADR, 
możliwości wszczęcia w późniejszym 
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czasie postępowania sądowego. W związku 
z tym bieg okresu przedawnienia 
wszczęcia postępowania sądowego 
zawiesza się na czas trwania procedury 
ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci korzystający z procedury ADR nie powinni być pozbawieni możliwości wszczęcia 
postępowania sądowego w odniesieniu do tego samego sporu, wskutek wygaśnięcia okresów 
przedawnienia w czasie rozstrzygania ich sprawy w systemie ADR.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21e) W celu trwałego i skutecznego 
funkcjonowania podmioty ADR powinny 
otrzymywać odpowiednie środki na 
prowadzenie działalności. Mogą one 
pochodzić z funduszy publicznych lub 
prywatnych albo z obu tych źródeł łącznie.

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21f) Komisja powinna w miarę 
możliwości przydzielać niezbędne 
fundusze z programu na rzecz ochrony 
konsumentów na lata 2014–2020 między 
innymi na pokrycie kosztów tworzenia 
nowych organów, szkolenia mediatorów 
lub innego personelu pomocniczego oraz 
zapewnianie informacji i pomocy 
konsumentom. Istniejące zasoby i punkty 
kontaktowe powinny być organizowane w 
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sposób bardziej efektywny, by obywatele 
mieli zapewniony dostęp do informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia programu na rzecz ochrony 
konsumentów na lata 2014–2020 Komisja powinna przeznaczyć odpowiednie środki na 
wdrożenie niniejszej dyrektywy i utworzenie systemu ADR w całej Unii.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Gdy powstaje spór, ważne jest, by 
konsumenci mogli szybko zidentyfikować 
podmioty ADR właściwe do rozpatrzenia 
ich skargi i by wiedzieli, czy dany 
przedsiębiorca będzie uczestniczył w 
postępowaniu skierowanym do podmiotu 
ADR. Przedsiębiorcy, którzy zobowiązują 
się korzystać z podmiotów ADR, powinni 
informować konsumentów o adresie lub 
stronie internetowej danego podmiotu lub 
podmiotów ADR, przez które są 
obsługiwani. Informacje powinny być 
podawane w sposób jasny, zrozumiały 
oraz łatwo i stale dostępny na stronie 
internetowej przedsiębiorców, jeśli taką 
mają, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 
między przedsiębiorcą a konsumentem czy 
w innych właściwych dokumentach, na 
przykład dokumentach przedumownych, 
w fakturach i paragonach.
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przedsiębiorstwa przedsiębiorca udziela 
konsumentowi powyższych informacji na 
papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na 
to zgodę, na innym trwałym nośniku.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Obowiązek informowania, o którym 
mowa w poprzednim punkcie preambuły, 
nie powinien naruszać przepisów art. 6 
ust. 1 lit. t), art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 
r. w sprawie praw konsumentów1. W art. 6 
ust. 1 lit. t) tej dyrektywy przewiduje się, 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. Na mocy art. 7 
ust. 1 dyrektywy 2011/83/UE przewiduje 
się, że w odniesieniu do umów 
zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa przedsiębiorca udziela 
konsumentowi powyższych informacji w 
wersji papierowej lub, jeżeli konsument 
wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 
nośniku.
______________
1 DZ.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.

Or. en
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość, według swojego uznania, 
zezwalania podmiotom ADR na 
wprowadzenie lub utrzymanie w mocy 
przepisów proceduralnych, które 
umożliwią podmiotom ADR działanie w 
sposób bardziej skuteczny i efektywny, pod 
warunkiem że przestrzegane są przepisy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość przyjmowania lub 
utrzymania w mocy przepisów krajowych, 
w których przewidziano wyższe normy 
jakości niż zharmonizowane normy 
minimalne ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) W celu zmniejszenia niepotrzebnych 
obciążeń dla alternatywnych systemów 
rozstrzygania sporów wszystkie 
zainteresowane strony powinny zachęcać 
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konsumentów do podejmowania próby 
polubownego rozstrzygnięcia sporu z 
przedsiębiorcą przed skierowaniem skarg 
do podmiotu ADR lub sądów. Wewnętrzne 
systemy rozpatrywania skarg w 
poszczególnych przedsiębiorstwach mogą 
być skutecznym rozwiązaniem 
pozwalającym uniknąć eskalacji sporów 
na późniejszym etapie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zainteresowane strony powinny zachęcać konsumentów do dobrowolnego 
kontaktowania się z przedsiębiorcą i korzystania z własnych systemów rozpatrywania skarg, 
co byłoby pierwszym krokiem w systemie hierarchicznym. Może to prowadzić do szybkiego 
rozwiązania sporu i w razie uzyskania wspólnie zaakceptowanego rozstrzygnięcia, można 
uniknąć konieczności prowadzenia sprawy z udziałem podmiotu ADR.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23d) Państwa członkowskie powinny 
angażować organizacje reprezentujące 
konsumentów i przedsiębiorstwa do 
udziału w tworzeniu systemu ADR i w 
zarządzaniu takim systemem, w 
szczególności w sprawy dotyczące zasad 
bezstronności i niezależności.

Or. en

Uzasadnienie

Włączanie przedstawicieli konsumentów i przedsiębiorstw do udziału w tworzeniu systemu 
ADR i zarządzaniu tym systemem przyczyni się do jego większej wiarygodności dla 
konsumentów i przedsiębiorców oraz pomoże w spełnieniu kryteriów bezstronności i 
niezależności.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Bliska współpraca między Komisją, 
podmiotami ADR a organami krajowymi, 
którym powierzono egzekwowanie 
przepisów Unii w zakresie ochrony 
konsumentów, powinna wzmocnić 
skuteczne stosowanie takich przepisów.
Komisja powinna ułatwiać współpracę 
administracyjną między państwami 
członkowskimi a podmiotami ADR 
poprzez organizowanie regularnych 
spotkań z różnymi zainteresowanymi 
stronami w celu wymiany najlepszych 
praktyk i wiedzy technicznej pomiędzy 
podmiotami ADR oraz dyskutowania o 
wszelkich problemach wynikających z 
funkcjonowania alternatywnych systemów 
rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
państwa członkowskie powinny wyznaczyć 
właściwy organ lub organy, które powinny
ściśle monitorować i nadzorować te 
podmioty. Komisja i organy właściwe na 
podstawie niniejszej dyrektywy powinny 
publikować i uaktualniać wykaz 
podmiotów ADR, które spełniają wymogi 
niniejszej dyrektywy. Inne organy, takie 
jak podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, powinny 
również publikować ten wykaz. Ponadto 
właściwe organy powinny publikować 
regularne sprawozdania o rozwoju i 
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właściwym organom szczegółowe 
informacje, na których powinny się opierać 
te sprawozdania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać podmioty ADR do 
dostarczania takich informacji z 
wykorzystaniem zalecenia Komisji 
2010/304/UE w sprawie stosowania 
zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów.

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

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) W celu zapewnienia skutecznego i 
skoordynowanego wdrażania niniejszej 
dyrektywy Komisja, po konsultacjach z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
właściwymi zainteresowanymi stronami, 
powinna sporządzić wytyczne w sprawie 
kryteriów jakościowych z myślą o 
poprawie ogólnej efektywności podmiotów 
ADR.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem udostępnienia systemu ADR jest zasadniczo wyrównanie dysproporcji, która istnieje 
między przedsiębiorcą a konsumentem i zaoferowanie środków, dzięki którym konsument 
może dążyć do rozstrzygnięcia swojej skargi w sposób szybszy i tańszy niż w drodze 
postępowania sądowego. Proponowane systemy ADR, które są inicjatywą ukierunkowaną na 
konsumenta, powinny być dostępne wyłącznie dla konsumentów, ponieważ przedsiębiorcy 
mają już do dyspozycji wystarczające środki (prawne) do wykonywania i egzekwowania 
swoich praw.
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów ważne jest, by proponowana 
dyrektywa miała zastosowanie do sporów transgranicznych i krajowych. Gdyby jej zakres 
ograniczał się do sytuacji transgranicznych, różnice w państwach członkowskich pod 
względem istnienia, jakości i świadomości procedur alternatywnego rozstrzygania sporów 
występowałyby w dalszym ciągu w przypadku wszystkich sporów krajowych.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 –litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) procedur toczących się przed 
podmiotami rozstrzygającymi spory, w 
których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są przez 
przedsiębiorcę lub otrzymują od niego 
wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie.

Or. en
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) procedur wszczynanych przez 
przedsiębiorcę w stosunku do 
konsumenta.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
zharmonizowaną normę minimalną dla 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów w celu zapewnienia 
konsumentom, po wdrożeniu tej 
dyrektywy, dostępu do wysokiej jakości, 
przejrzystych, skutecznych i 
sprawiedliwych mechanizmów 
dochodzenia roszczeń bez względu na ich 
miejsce zamieszkania w Unii. Państwa 
członkowskie mogą, w celu zapewnienia 
wyższego poziomu ochrony konsumentów, 
przyjąć bądź utrzymać w mocy surowsze 
przepisy, zgodne z TFUE, w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ponadto zauważyć, że proponowana dyrektywa jest dyrektywą ramową, która opiera 
się na systemach ADR już istniejących w państwach członkowskich. Ma ona ustanowić 
minimalne normy jakości dla podmiotów i procedur ADR, a w związku z tym przyjmuje się w 
niej podejście polegające na minimalnej harmonizacji.
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) „umowa sprzedaży towarów” oznacza 
każdą umowę, na mocy której 
przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje 
się do przeniesienia własności towarów na 
konsumenta, a konsument płaci lub 
zobowiązuje się zapłacić cenę, w tym 
również każdą umowę, której przedmiotem 
są zarówno towary, jak i usługi;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z art. 2 ust. 1 dyrektywa ma zastosowanie do sporów wynikających ze sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług, dlatego koniecznie należy określić umowy sprzedaży 
towarów, które będą objęte zakresem tej dyrektywy.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) „umowa o świadczenie usług” 
oznacza każdą umowę, inną niż umowa 
sprzedaży towarów, na podstawie której 
przedsiębiorca świadczy lub zobowiązuje 
się świadczyć usługę na rzecz 
konsumenta, a konsument płaci lub 
zobowiązuje się zapłacić cenę;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z art. 2 ust. 1 dyrektywa ma zastosowanie do sporów wynikających ze sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług, dlatego koniecznie należy określić umowy o świadczenie 
usług, które będą objęte zakresem tej dyrektywy.
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Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera dc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dc) „procedura ADR” oznacza 
procedurę, o której mowa w art. 2 ust. 1, 
służącą do rozstrzygania sporów 
umownych bez udziału sądu poprzez 
interwencję podmiotu rozstrzygającego 
spory, który spełnia kryteria niniejszej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) „podmiot ADR” oznacza dowolny 
podmiot utworzony na stałe, który dąży do 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, 
spełnia kryteria dotyczące jakości 
określone w rozdziale II niniejszej 
dyrektywy i został zgłoszony Komisji 
zgodnie z art. 17 ust. 2;

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „właściwy organ” oznacza każdy 
organ publiczny wyznaczony przez 
państwo członkowskie na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym 
posiadający szczególne kompetencje w 
zakresie egzekwowania przepisów 
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prawnych, które chronią interesy 
konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie jest potrzebne zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 15.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie zapewniają konsumentom dostęp do procedur ADR i dokładają 
wszelkich starań w celu ułatwiania im tego dostępu, by konsumenci mieli zagwarantowany 
wysoki poziom ochrony.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) utrzymywały stronę internetową, na 
której zamieszczane są w sposób jasny i 
zrozumiały wszelkie niezbędne stronom 
informacje na temat procedury ADR i na 
której konsument może złożyć skargę 
przez internet, korzystając z poczty 
elektronicznej lub innych środków 
elektronicznych zdefiniowanych w 
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rozporządzeniu (UE) nr ...*;
_____________
* OJ: please insert the number of 
Regulation of the European Parliament 
and of the Council on online dispute 
resolution for consumer disputes 
(Regulation on consumer ODR)

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) udostępniały stronom, na ich 
wniosek, informacje określone w lit a) na 
trwałym nośniku;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by informacje dotyczące procedury ADR były łatwo dostępne w 
odpowiednich formatach.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) umożliwiały konsumentom, w razie 
konieczności, złożenie skargi w drodze 
procedury pisemnej;

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) pomagały w wymianie informacji
między stronami drogą elektroniczną;

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

<Amend>Poprawka 60</NumAm>
<DocAmend>Wniosek dotyczący dyrektywy
<Article>Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmiot ADR, bez przedstawienia 
stronom rozsądnego uzasadnienia swojej 
decyzji, nie może odmówić zajęcia się 
konkretnym sporem ze względu na fakt, że 
spór ten jest błahy lub kłopotliwy, bądź też 
został już uprzednio rozpatrzony przez 
inny podmiot ADR.

Or. en</Original>

</Amend>Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie mogą określić 
termin, w którym konsument jest w stanie 
przedłożyć skargę podmiotowi ADR. 
Termin ten nie powinien być krótszy od 
terminu określonego w aktach prawnych 
danego państwa członkowskiego (o ile 
takie terminy istnieją), umożliwiającego 
stronom wszczęcie postępowania 
sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą określić terminy składania skargi w ramach procedury ADR, tak 
aby dostosować je do własnego systemu prawnego i nie pozbawiać konsumentów ich 
uprawnień.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wygaśnięcie okresu przedawnienia w 
trakcie postępowania pozasądowego nie 
odbierało stronom, które zdecydują się 
zastosować procedury ADR, możliwości 
wszczęcia w późniejszym czasie 
postępowania sądowego odnoszącego się 
do tego sporu. A zatem bieg okresu 
przedawnienia zawiesza się na czas 
trwania procedury ADR.

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Niezależność

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby podmioty ADR były zorganizowane w 
sposób zapewniających ich niezależność 
od interesów stron i działały w sposób 
przejrzysty, stosując odpowiednie 
instytucjonalne środki ochronne.
Jeżeli decyzja podejmowana jest przez 
organ kolegialny, niezależność organu 
odpowiedzialnego za podjęcie tej decyzji 
zapewnia się poprzez ustanowienie równej 
reprezentacji organizacji konsumenckich i 
stowarzyszeń branżowych lub poprzez 
przestrzeganie kryteriów określonych w 
ust. 3;
3. Jeżeli decyzja podejmowana jest przez 
osobę fizyczną zatrudnioną lub 
wynagradzaną przez stowarzyszenie 
branżowe, to w celu zapewnienia 
niezależności działań osoba ta spełnia 
następujące kryteria:
(i) jest nominowana przez organ 
kolegialny składający się z równej liczby 
osób reprezentujących zarówno interesy 
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konsumentów, jak i przedsiębiorców;
(ii) wybierana jest na kadencję, której czas 
trwania wystarcza, aby zapewnić 
niezależność działań i nie może zostać 
zwolniona ze swych obowiązków bez 
uzasadnionej przyczyny;
(iii) nie przyjmuje poleceń od 
przedsiębiorcy lub przedstawicieli 
przedsiębiorcy oraz nie posiada żadnych 
powiązań hierarchicznych czy 
funkcjonalnych ze stroną zaangażowaną 
w spór.
Ponadto podmiot ADR dysponuje 
wystarczającym budżetem, który jest 
odrębny od budżetu ogólnego 
stowarzyszenia branżowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada niezależności nie jest równoważna z zasadą bezstronności. A zatem kluczowe 
znaczenie ma to, by została ona odrębnie uwzględniona w przedmiotowej dyrektywie. 
Podmioty ADR będą musiały spełnić pewne kryteria w celu zapewnienia niezależności.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz na 
żądanie na trwałym nośniku informacje na 
temat:

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR muszą udostępniać konkretne informacje nie tylko na swoich stronach 
internetowych, lecz także w swoich lokalach. W niektórych przypadkach nie istnieją lokale 
publicznie dostępne. Jeżeli zatem chodzi o właściwe informacje, wystarczające powinno być 
udostępnianie ich na żądanie na trwałym nośniku.
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) osób fizycznych odpowiedzialnych za 
rozstrzyganie sporów metodami 
alternatywnymi, ich kwalifikacji i 
obszarów posiadanej wiedzy eksperckiej,
sposoby ich powoływania oraz długości ich 
mandatu;

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach, swojego 
członkostwa w sieciach podmiotów ADR 
ułatwiających rozstrzyganie sporów 
transgranicznych;

c) swojego członkostwa w sieciach 
podmiotów ADR ułatwiających 
rozstrzyganie sporów transgranicznych, 
jeżeli dotyczy;

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) przybliżonego czasu trwania procedury 
ADR;

j) średniego czasu trwania procedury 
ADR;

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera ka) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wykonalności decyzji ADR, jeżeli to 
właściwe.

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały publicznie na 
swoich stronach internetowych oraz na 
żądanie na trwałym nośniku coroczne 
sprawozdania z działalności. Sprawozdania 
te zawierać powinny następujące 
informacje związane ze sporami zarówno 
krajowymi, jak i transgranicznymi:

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkich powracających problemów 
prowadzących do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami;

b) wszelkich systematycznie 
pojawiających się problemów, które często 
występują i prowadzą do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami, a także 
zaleceń na temat sposobów unikania czy 
rozwiązywania takich problemów;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR mają wyjątkowe możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o określanie problemów 
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systematycznie występujących w konkretnym obszarze czy sektorze, lecz także proponowanie 
rozwiązań.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „przykładowe decyzje” bazujące na 
wynikach istotnych sporów, które 
powodują podniesienie standardów po 
stronie przedsiębiorców i ułatwiają 
wymianę informacji oraz sprawdzonych 
rozwiązań;

Or. en

Uzasadnienie

ADR muszą wywierać szerszy wpływ na rynek, a nie tylko służyć do rozwiązywania 
poszczególnych sporów. Aby zrealizować ten cel, ADR powinny być ukierunkowane na 
podniesienie standardów dotyczących sprawdzonych rozwiązań w przemyśle poprzez 
publikację „przykładowych decyzji” w sprawie konkretnych sporów.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) odsetek procedur rozstrzygania sporów, 
które przerwano, a także powody ich 
przerwania;

Or. en

Uzasadnienie

Odsetek procedur rozstrzygania sporów, które przerwano przed osiągnięciem wyniku, nie jest 
wystarczająco jasny, chyba że dysponujemy informacjami na temat przyczyn zakończenia 
procedury ADR. Ponadto przerwanie procedury ADR niekoniecznie oznacza, że żaden 
rezultat nie został osiągnięty.
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Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach, informacje 
o współpracy w ramach sieci podmiotów 
ADR ułatwiających rozstrzyganie sporów 
transgranicznych.

f) informacje o współpracy w ramach sieci 
podmiotów ADR ułatwiających 
rozstrzyganie sporów transgranicznych, 
jeżeli dotyczy.

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) procedura ADR jest dostępna zarówno 
w trybie internetowym, jak i 
pozainternetowym, bez względu na 
siedzibę i miejsce zamieszkania stron;

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony mają dostęp do procedury bez 
obowiązku korzystania z przedstawiciela 
prawnego; strony mogą być jednak 
reprezentowane lub wspierane przez 
stronę trzecią na dowolnym etapie 
procedury;

b) strony mają dostęp do procedury bez 
obowiązku korzystania z przedstawiciela 
prawnego. Procedura ta nie pozbawia 
stron ich prawa do zasięgnięcia 
niezależnej porady czy też do bycia 
reprezentowanym lub wspieranym przez 
stronę trzecią na dowolnym etapie 
procedury;

Or. en
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Uzasadnienie

W niniejszej dyrektywie należy utrzymać zasadę reprezentacji, czyniąc wyraźne odniesienie do 
możliwości zasięgania przez strony niezależnej porady czy możliwości bycia 
reprezentowanym przez stronę trzecią.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) procedura ADR powinna być 
nieodpłatna, a jeśli nie ma to miejsca, 
wiąże się z symbolicznymi kosztami dla 
konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR mają stanowić szybką, nieformalną i tanią alternatywę dla sądów. A zatem 
procedura ADR powinna być bezpłatna. Jednak w przypadku, gdy nie ma to miejsca, 
nałożone opłaty powinny być w sposób realistyczny i proporcjonalny ustalone na niskim 
poziomie, tak aby zapewnić konsumentom możliwość odpowiedniego korzystania z ADR i 
dostępność do nich.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) spory są zazwyczaj rozstrzygane w 
ciągu 90 dni od momentu oficjalnego 
wszczęcia procedury przez podmiot ADR, 
jednak w przypadku niektórych sporów, 
szczególnie tych o wysoce złożonym lub 
technicznym charakterze, odpowiedzialna 
osoba lub organ kolegialny może podjąć 
decyzję o przedłużeniu 90-dniowego 
okresu w celu zapewnienia wysokiej 
jakości rozstrzygania sporów;

Or. en
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Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w procedurach ADR:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury ADR:

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) umożliwiały stronom wyrażenie
swojego punktu widzenia, zapoznanie się i 
przedstawienie uwag na temat 
argumentów, dowodów, dokumentów i 
faktów przedstawianych przez drugą 
stronę, w tym wszelkich oświadczeń i 
opinii wydanych przez ekspertów;

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez nałożenie obowiązku, zgodnie z którym strony mogą „wysłuchać” argumentów, nie 
należy w dyrektywie wykluczać procedur przeprowadzanych w całości na piśmie lub drogą 
elektroniczną. Ponadto strony powinny mieć możliwość zaprezentowania uwag na temat 
argumentów i faktów przedstawianych przez drugą stronę, w tym wszelkich oświadczeń i 
opinii wydanych przez ekspertów.

Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wynik procedury był udostępniany obu 
stronom na piśmie lub na trwałym nośniku, 

b) obejmowały powiadamianie stron o 
wyniku procedury na piśmie lub na 
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z podaniem podstaw, na których się opiera. trwałym nośniku, z podaniem podstaw, na 
których się opiera.

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W procedurach ADR mających na celu 
rozstrzygnięcie sporu poprzez 
zaproponowanie rozwiązania państwa 
członkowskie dopilnowują, aby:

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) poinformowano strony, zanim zgodzą 
się one na zaproponowane rozwiązanie, o 
prawach przysługujących im na mocy 
obowiązujących przepisów prawa oraz że:

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) są informowane, że zaproponowane 
rozwiązanie mogłoby być inne niż wynik 
ustalony przez sąd na podstawie 
zastosowania reguł prawa;

Or. en

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Swoboda

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma to, by procedura ADR nie zamykała konsumentom dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości i nie odbierała możliwości wykonywania prawa do występowania 
do sądu. Zasada swobody działania pozwoli dopilnować, by procedury ADR nie kolidowały z 
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tymi prawami.

Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Legalność

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

Or. en

Uzasadnienie

W proponowanej dyrektywie nie uwzględnia się ważnej zasady legalności, która zapewnia 
stałą ochronę konsumentów w ich kraju zamieszkania na podstawie wiążących przepisów 
prawa. Należy zatem wprowadzić zasadę legalności w odniesieniu do narzucanego 
rozwiązania sporu w celu dopilnowania, by konsumenci nie byli pozbawiani ochrony 
gwarantowanej wiążącymi przepisami prawa.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9c
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Wytyczne
1. Komisja, po konsultacjach z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
właściwymi zainteresowanymi 
podmiotami, sporządza wytyczne w 
sprawie wdrażania niniejszej dyrektywy. 
Wytyczne te dotyczą w szczególności 
kryteriów jakości określonych w rozdziale 
II, współpracy między podmiotami ADR w 
sprawach transgranicznych, współpracy 
między podmiotami ADR a organami 
krajowymi określonej w art. 13 i 14, a 
także związku między niniejszą dyrektywą 
a innymi aktami prawa Unii. W tym 
kontekście Komisja opracowuje rzeczone 
wytyczne na podstawie ustalonej praktyki 
w państwach członkowskich, 
dobrowolnych kodeksów postępowania, 
standardów jakości i innych właściwych 
danych.
2. Komisja przekazuje państwom 
członkowskim wytyczne i publicznie je 
udostępnia.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze przyjęte w niniejszej dyrektywie podejście zakładające minimalną 
harmonizację, a także zróżnicowanie procedur w państwach członkowskich, Komisja 
Europejska przyjmuje wytyczne, które obejmują dodatkowe wskazówki dla państw 
członkowskich, tak aby ułatwiać wdrażanie niniejszej dyrektywy i wyjaśniać kwestie związane 
z tym wdrażaniem.

Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób łatwo, 
bezpośrednio, widocznie i stale dostępny 
na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeśli 
ona istnieje, w ogólnych warunkach umów 
sprzedaży towarów lub świadczenia usług 

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

między przedsiębiorcą a konsumentem czy 
w innych właściwych dokumentach, na 
przykład dokumentach przedumownych, 
w fakturach i paragonach. Określa się w 
nich również, w jaki sposób można 
uzyskać dostęp do dalszych informacji na 
temat danego podmiotu ADR oraz 
warunków korzystania z niego.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie takich informacji we wszystkich paragonach i fakturach nie zawsze byłoby 
praktyczne dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom możliwość uzyskania 
pomocy w odniesieniu do ich sporów 
wynikających z transgranicznej sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług. Celem 
takiej pomocy jest w szczególności 
pomaganie konsumentom w uzyskaniu 
dostępu do podmiotu ADR działającego w 
innym państwie członkowskim, który jest 
właściwy dla rozpatrzenia ich sporu 
transgranicznego.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
konsumentom, w odniesieniu do sporów 
wynikających z transgranicznej sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług, możliwość 
otrzymania pomocy w uzyskaniu dostępu 
do podmiotu ADR działającego w innym 
państwie członkowskim, który jest 
właściwy dla rozpatrzenia ich sporu 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą powierzyć 
odpowiedzialność za zadanie, o którym 
mowa w ust. 1, swym centrom należącym 

2. Państwa członkowskie powierzają 
odpowiedzialność za zadanie, o którym 
mowa w ust. 1, swym centrom należącym 
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do Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich, organizacjom 
konsumenckim lub dowolnemu innemu 
podmiotowi.

do Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentom prowadzącym spory transgraniczne należy udzielać pomocy w ramach 
ustanowionej przez Komisję sformalizowanej zorganizowanej sieci (Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich).

Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR oraz centra należące do 
Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich udostępniały do 
publicznej wiadomości na swoich stronach 
internetowych i, o ile to możliwe, na 
trwałym nośniku w swoich lokalach,
wykaz podmiotów ADR, o których mowa 
w art. 17 ust. 3.

Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zachęcają 
stowarzyszenia konsumenckie i 
przedsiębiorców do podawania do 
publicznej wiadomości na swoich 
stronach internetowych i przy 
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wykorzystaniu wszelkich innych środków, 
jakie uznają za właściwe, wykazu 
podmiotów ADR, o których mowa w art. 
17 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 11 i 12.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów w sprawie 
tajemnicy zawodowej i handlowej 
mających zastosowanie wobec organów 
krajowych, o których mowa w ust. 1. 

Or. en
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Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ odpowiedzialny za nadzór 
nad funkcjonowaniem i rozwojem 
podmiotów ADR mających siedzibę na 
jego terytorium. Każde państwo 
członkowskie może wyznaczyć więcej niż 
jeden organ właściwy; w takim przypadku 
określa ono, który z owych właściwych 
organów jest pojedynczym biurem 
łącznikowym dla Komisji. Każde państwo 
członkowskie przekazuje Komisji 
informacje o wyznaczonym przez siebie 
właściwym organie lub, w stosownych 
przypadkach, organach, w tym o 
pojedynczym biurze łącznikowym.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy uznać możliwość ustanowienia więcej niż jednego właściwego organu w 
poszczególnych państwach członkowskich. Jeżeli ma to miejsce, państwa członkowskie 
wyznaczą konkretny organ właściwy jako biuro łącznikowe, które będzie koordynować 
przepływ informacji między wyznaczonymi właściwymi organami a Komisją Europejską.

Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja ustanawia wykaz właściwych 
organów, o których otrzymała informacje 
zgodnie z ust. 1, i publikuje go w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Wykaz ten obejmuje w stosownych 
przypadkach pojedyncze biuro 
łącznikowe.

Or. en
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Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) oświadczenia na temat rodzajów 
sporów wchodzących w zakres procedur 
ADR;

Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oświadczenia na temat elementów 
niezbędnych do ustalenia ich zakresu 
kompetencji;

skreślona

Or. en

Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) uzasadnionego oświadczenia, w oparciu 
o samoocenę podmiotu ADR, na temat 
tego, czy kwalifikuje się on jako podmiot 
ADR objęty zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy i spełnia wymogi 
określone w rozdziale II.

h) uzasadnionego oświadczenia na temat 
tego, czy dany podmiot kwalifikuje się 
jako podmiot ADR objęty zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy i spełnia 
kryteria jakości określone w rozdziale II.

Or. en
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Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR przekazywały właściwym 
organom przynajmniej raz w roku
informacje dotyczące:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR przekazywały właściwym 
organom co dwa lata informacje 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) liczby przedsiębiorców, którzy 
korzystają z ADR w swoich sporach z 
konsumentami;

Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wszelkich powracających problemów 
prowadzących do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami;

f) wszelkich systematycznie pojawiających 
się problemów, które występują często i 
prowadzą do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami;

Or. en
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Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy właściwy organ, na podstawie 
informacji otrzymanych zgodnie z art. 16 
ust. 1, ocenia, czy podmioty ADR, które 
mu notyfikowano, kwalifikują się jako 
podmioty ADR objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy i spełniają 
wymogi określone w rozdziale II.

1. Każdy właściwy organ, na podstawie 
obiektywnej i niezależnej ewaluacji oraz 
informacji otrzymanych zgodnie z art. 16 
ust. 1, ocenia, czy podmioty ADR, które 
mu notyfikowano, kwalifikują się jako 
podmioty ADR objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy i 
spełniają kryteria jakości określone w 
rozdziale II.

Or. en



PE487.749v01-00 60/70 PR\899148PL.doc

PL

Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy właściwy organ, na podstawie 
oceny, o której mowa w ust. 1, ustanawia 
wykaz podmiotów ADR, które spełniają 
wymogi określone w ust. 1.

Każdy właściwy organ, na podstawie 
oceny, o której mowa w ust. 1, ustanawia 
wykaz podmiotów ADR, które spełniają 
wymogi określone w ust. 1. Właściwy 
organ nie odmawia notyfikowania i 
wpisania do wykazu podmiotu ADR, jeżeli 
podmiot ten spełnia wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) elementy niezbędne do ustalenia ich
zakresu kompetencji;

skreślona

Or. en

Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sektory i kategorie sporów objęte 
zakresem działania poszczególnych 
podmiotów ADR;

Or. en
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Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
konieczność fizycznej obecności stron lub 
ich przedstawicieli;

e) w stosownych przypadkach, 
konieczność fizycznej obecności stron lub 
ich przedstawicieli, w tym oświadczenie 
podmiotu ADR na temat tego, czy dana 
procedura ADR jest lub może być 
prowadzona jako procedura ustna lub 
pisemna;

Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy właściwy organ przekazuje wykaz 
Komisji. W przypadku przekazania 
właściwemu organowi informacji o 
jakichkolwiek zmianach zgodnie z art. 16 
ust. 1 akapit drugi, wykaz jest 
niezwłocznie uaktualniany, a odpowiednie 
informacje przekazywane Komisji.

Każdy właściwy organ przekazuje wykaz 
Komisji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 akapit 
drugi, jeżeli właściwemu organowi 
przekazano informacje o jakichkolwiek 
zmianach, wykaz jest niezwłocznie 
uaktualniany, a odpowiednie informacje 
przekazywane Komisji. Jeżeli jakiś 
podmiot ADR nie przestrzega już 
wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie, właściwy organ wykreśla go z 
wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby państwa członkowskie rejestrowały i regularnie aktualizowały 
informacje na temat jakichkolwiek zmian dotyczących podmiotów ADR.

Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznaczyło więcej niż jeden właściwy 
organ, o wykazie i aktualizacjach, o 
których mowa w ust. 2, informuje Komisję 
pojedyncze biuro łącznikowe.

Or. en

Uzasadnienie

Aby unikać obciążeń administracyjnych i biurokracji, w sytuacji, w której w państwie 
członkowskim wyznacza się więcej niż jeden właściwy organ, kluczowe znaczenie ma to, by 
biuro łącznikowe przekazywało Komisji wykaz oraz wszelkie właściwe aktualizacje.

Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustanawia wykaz podmiotów 
ADR zgłoszonych jej zgodnie z ust. 2 i 
uaktualnia go, gdy zostanie 
poinformowana o zmianach zgodnie z ust. 
2 akapit trzeci zdanie drugie. Komisja 
publikuje ten wykaz i jego aktualizacje 
oraz przekazuje go właściwym organom i 
państwom członkowskim.

3. Komisja ustanawia wykaz 
notyfikowanych podmiotów ADR 
zgłoszonych jej zgodnie z ust. 2 i 
uaktualnia go, gdy zostanie 
poinformowana o zmianach zgodnie z ust. 
2 akapit trzeci zdanie drugie. Komisja 
publikuje ten wykaz i jego aktualizacje 
oraz przekazuje go właściwym organom i 
państwom członkowskim, organizacjom 
konsumenckim i handlowym, jak również 
Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich.

Or. en

Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Notyfikowane podmioty ADR 
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uwzględnione w wykazie Komisji 
otrzymują łatwo rozpoznawalny 
europejski znak jakości, który stanowi dla 
konsumentów gwarancję, że właściwy 
podmiot ADR przestrzega kryteriów 
jakości określonych w niniejszej 
dyrektywie. Jeżeli podmiot ADR zostaje 
wykreślony z wykazu Komisji, europejski 
znak jakości nie ma już zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zwiększyć zaufanie konsumentów do systemu, utworzony 
zostanie łatwo rozpoznawalny europejski znak jakości, który będzie stanowił gwarancję, iż 
podmioty ADR przestrzegają standardów jakości wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy. 
Ów znak jakości powinien zostać natychmiast usunięty, jeżeli dany podmiot nie figuruje już w 
wykazie Komisji.

Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy właściwy organ publikuje 
skonsolidowany wykaz podmiotów ADR, 
o którym mowa w ust. 3, na swojej stronie 
internetowej i przy pomocy innych 
środków, które uzna za stosowne.

4. Każdy właściwy organ publikuje 
skonsolidowany wykaz podmiotów ADR, 
o którym mowa w ust. 3, na swojej stronie 
internetowej i na trwałym nośniku, jeżeli 
to stosowne.

Or. en

Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do 31 grudnia 2015 r., a później co trzy 
lata każdy właściwy organ publikuje 
sprawozdanie o rozwoju i funkcjonowaniu 
podmiotów ADR. Sprawozdanie w 
szczególności:
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Or. en

Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wskazuje obszary, jeśli takie występują, 
w których spory objęte niniejszą dyrektywą 
nie są jeszcze rozpatrywane w ramach 
procedur ADR;

a) wskazuje obszary i sektory, jeśli takie 
występują, w których spory objęte 
niniejszą dyrektywą nie są jeszcze 
rozpatrywane w ramach procedur ADR;

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach zawiera 
zalecenia dotyczące sposobów poprawy 
funkcjonowania podmiotów ADR.

d) w stosownych przypadkach zawiera 
zalecenia dotyczące sposobów poprawy 
efektywnego i skutecznego 
funkcjonowania podmiotów ADR.

Or. en

Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznaczyło więcej niż jeden właściwy 
organ, sprawozdanie publikuje pojedyncze 
biuro łącznikowe. W sprawozdaniu tym 
uwzględnia się wszystkie podmioty ADR 
ustanowione w danym państwie 
członkowskim.
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Or. en

Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Najpóźniej *, a następnie co cztery lata, 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdanie to uwzględnia 
rozwój i wykorzystanie podmiotów ADR 
oraz skutki realizacji niniejszej dyrektywy 
dla konsumentów i przedsiębiorców. W 
razie potrzeby Komisja może załączyć do 
tego sprawozdania także wnioski dotyczące 
dostosowania niniejszej dyrektywy.

_____________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: pięć lat od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Celem wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) jest zapewnienie prostego, użytecznego i 
taniego sposobu rozstrzygania sporów dotyczących sprzedaży towarów i świadczenia usług w 
Unii Europejskiej. Po wdrożeniu dyrektywa ta umożliwi wszystkim konsumentom 
mieszkającym w UE uzyskanie dostępu do reprezentującego wysoką jakość podmiotu ADR, 
w sytuacji gdy zaistnieją problemy w związku z nabyciem towarów lub usług – w kontekście 
krajowym bądź transgranicznym – ze strony przedsiębiorcy mającego siedzibę w jednym z 
państw członkowskich UE.

Kontekst

Mimo ulepszeń w dziedzinie ochrony konsumentów wprowadzonych od momentu 
zainicjowania jednolitego rynku, nadal występują „luki”, które utrudniają życie obywatelom, 
a w szczególności konsumentom i MŚP. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rezolucji 
Parlamentu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych1oraz w rezolucji Parlamentu z 
dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom 
i obywatelom2, jak również w Akcie o jednolitym rynku wszyscy obywatele europejscy na 
obszarze całego jednolitego rynku powinni móc przemieszczać się i wykonywać swoje prawa, 
w tym mieć możliwość dokonywania zakupu towarów i usług od przedsiębiorców mających 
siedzibę w innym państwie członkowskim.

Zarówno w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej znajdują się zapisy zobowiązujące UE do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Ponadto TFUE stanowi, że rynek wewnętrzny 
ma obejmować obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny 
przepływ towarów i usług. 

Swoje pierwsze zalecenia w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów 
konsumenckich Komisja wydała 14 lat temu. Jednak środki przyjęte na szczeblu krajowym 
okazały się niewystarczające, ponieważ wielu obywateli nadal nie jest w stanie uzyskać 
skutecznego dostępu do systemu ADR w danym sektorze czy regionie. Należy zatem podjąć 
działania na szczeblu europejskim, aby zapewnić minimalny poziom harmonizacji i 
dopilnować, by konsumenci w całej Unii korzystali z takiego samego poziomu ochrony.

ADR a rynek wewnętrzny

Obecnie brak prostych, tanich i użytecznych środków rozstrzygania sporów stanowi dla wielu 
obywateli barierę na rynku wewnętrznym. Szacuje się, że w związku z takimi problemami 
konsumenci tracą około 0,4% europejskiego PKB, jednak w 2010 r. tylko 5% konsumentów 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0449.
2Dz.U. C 161 E z 31.5.2011.
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wniosło sprawę do podmiotu ADR, zaś zaledwie 9% przedsiębiorstw zaznacza, że 
kiedykolwiek słyszało o ADR. Konsumenci będą dokonywać zakupów transgranicznych 
tylko wówczas, gdy uzyskają pewność, że w przypadku zaistnienia problemów z zakupionymi 
towarami lub usługami są w stanie otrzymać zadośćuczynienie. Przedsiębiorcy, a szczególnie 
MŚP, również powstrzymają się od prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 
transgranicznym, ponieważ nie chcą mieć do czynienia z systemami prawnymi innych państw 
członkowskich. W tej sytuacji zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie w dyrektywie nie 
tylko sporów transgranicznych, lecz także krajowych. 

Ponadto handel internetowy stał się ważnym filarem działalności gospodarczej w UE, jednak 
wielu konsumentów i przedsiębiorców nie chce kupować i sprzedawać w internecie, 
ponieważ obawiają się oni, że w razie zaistnienia sporu nie będą mieć dostępu do środków 
odwoławczych. Odpowiednio zintegrowany alternatywny i internetowy mechanizm 
rozstrzygania sporów będzie dawał obywatelom pewność niezbędną, aby w pełni korzystać z 
e-handlu. Towarzyszący mu internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich 
posłuży jako narzędzie, które stanowić będzie dla konsumentów i przedsiębiorców 
pojedynczy punkt wyjścia przy internetowym rozstrzyganiu sporów w oparciu o 
udostępnienie w całej Unii podmiotów ADR wysokiej jakości.

Ponadto potrzeba podjęcia decydujących działań ustawodawczych w tej dziedzinie staje się 
coraz bardziej pilna, ponieważ umocnienie pozycji konsumentów ma kluczowe znaczenie w 
kontekście ożywienia jednolitego rynku, a tym samym pobudzania wzrostu i procesu 
tworzenia miejsc pracy. Wdrożenie ADR dla konsumentów jest samo w sobie zgodne również 
ze strategią „Europa 2020” i będzie stanowić część całościowego podejścia do procesu 
ożywienia jednolitego rynku.

Cele

Zasadniczo celem dyrektywy jest podjęcie kwestii trzech najważniejszych i najtrwalszych 
barier ograniczających konsumentom i przedsiębiorcom dostęp do podmiotu stosującego 
alternatywne metody rozwiązywania sporów. Po pierwsze, zakres ADR pozostaje niejednolity 
zarówno w ujęciu sektorowym, jak i geograficznym. Po drugie, wielu konsumentów i 
przedsiębiorców po prostu nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie płyną ze stosowania 
mechanizmów alternatywnych metod rozwiązywania sporów, lub nie posiada na ten temat 
wystarczających informacji. Wreszcie nawet jeżeli systemy ADR funkcjonują, to zasadniczo 
różnią się co do jakości i często są niezgodne z zasadami określonymi w zaleceniach Komisji.

Projekt sprawozdania

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako solidne ramy wstępne dla 
uzyskania pełnego zakresu ADR dla obywateli. Sprawozdawca podjął się jednak wyjaśnienia 
kilku przedstawionych poniżej aspektów wniosku, tak aby uzyskać wyważony system, który 
zapewnia zdecydowaną ochronę niezależności i jakości działań podmiotów ADR, a także ich 
funkcjonowanie w praktyczny, skuteczny i przejrzysty sposób.

Zakres

W art. 1 i 2 określa się zakres i przedmiot dyrektywy. Poczyniono tu wysiłek, aby zapewnić 
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realizację celu polegającego na uwzględnieniu pełnego zakresu sporów konsumenckich, 
oferując konsumentom przejrzysty, skuteczny i uczciwy mechanizm dochodzenia roszczeń 
odznaczający się wysoką jakością. Zarówno istniejące, jak i nowo utworzone mechanizmy 
rozstrzygania sporów spełniające minimalne standardy jakości określone w niniejszej 
dyrektywie będą nazywane „podmiotami ADR” i otrzymają następnie europejski znak 
jakości, co zwiększy zaufanie konsumentów. Wykluczono możliwość składania przez 
przedsiębiorców skarg na konsumentów, ponieważ przedsiębiorcy dysponują już 
wystarczającymi środkami rozstrzygania takich sporów i nie muszą być objęci zakresem 
ADR.
Dostępność

Artykuł 5 dotyczy głównie sposobu stwarzania dostępu do podmiotów ADR. ADR powinny 
być dostępne dla wszystkich konsumentów mieszkających w UE. W projekcie sprawozdania 
proponuje się zatem, by konsumenci mogli uzyskać dostęp do informacji i kierować spór 
zarówno w internecie, jak i poza nim. Sprawozdawca dodał ponadto klauzulę, zgodnie z którą 
nie dopuszcza się możliwości odmowy ze względu na błahy czy kłopotliwy charakter sporu 
lub uprzednie jego rozpatrzenie przez inny podmiot ADR, chyba że wszystkim stron 
przedstawione zostanie rozsądne uzasadnienie. 

Niezależność

Jeżeli chodzi o ADR, wiarygodność ma znaczenie kluczowe. Oprócz wymogu bezstronności 
osób odpowiedzialnych za ADR sprawozdawca proponuje też wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym osoby te muszą być niezależne od wszystkich stron sporu, co da obu 
stronom pewność, iż wynik nie będzie stronniczy czy niesprawiedliwy. W projekcie 
sprawozdania proponuje się też nowy artykuł dotyczący niezależności, w którym tworzy się 
solidne instytucjonalne środki ochronne, aby zapewnić równy stopień zaangażowania 
konsumentów i stowarzyszeń branżowych w zarządzanie ADR. Aby wzmocnić niezależność 
ADR, w których osoba bądź osoby odpowiedzialne za daną procedurę są zatrudniane przez 
stowarzyszenie branżowe, w projekcie sprawozdania proponuje się, aby osoby te były 
wyznaczane przez organ kolegialny, miały ustaloną kadencję i nie przyjmowały żadnych 
poleceń od przedsiębiorcy bądź od przedstawicieli przedsiębiorcy.

Przejrzystość

W artykule 7 ustanawia się minimalne wymogi przejrzystości, jakie muszą spełniać podmioty 
ADR. Wysoki poziom przejrzystości zwiększy wiarygodność podmiotów ADR wśród 
konsumentów i przedsiębiorstw, umożliwi też uzyskanie danych, które pozwolą na ciągłe 
usprawnianie funkcjonowania tych podmiotów. W tym kontekście należy uwzględnić 
upublicznianie „przykładowych decyzji”, co ułatwiałoby wymianę sprawdzonych rozwiązań i 
zachęcałoby przedsiębiorców do podnoszenia standardów.

Skuteczność

Jeżeli chodzi o ukierunkowanie, ADR powinny być proste, szybkie, dostępne, nie powinny 
być natomiast nadmiernie biurokratyczne. Innymi słowy, muszą one posiadać oczywiste 
przewagi nad tradycyjnymi strukturami rozstrzygania sporów, takimi jak sądy, gdyż w innym 
przypadku konsumenci nie będą chcieli z nich korzystać. Sprawozdawca proponuje, by w 
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ramach właściwie funkcjonujących podmiotów ADR spory były zazwyczaj rozstrzygane w 
ciągu 90 dni od momentu oficjalnego wszczęcia postępowania. Termin ten może zostać 
przekroczony tylko na podstawie decyzji osób odpowiedzialnych za procedurę ADR w 
sytuacji, gdy jego przedłużenie jest niezbędne dla zapewnienia rozstrzygnięcia na 
odpowiednim poziomie w przypadku sporów szczególnie złożonych lub mających charakter 
techniczny.

Swoboda działania i legalność

Kluczowe znaczenie ma ochrona praw obywateli, szczególnie wówczas, gdy podmioty ADR 
narzucają rozwiązanie wiążące. Państwa członkowskie, wedle swojego uznania, powinny 
mieć możliwość zezwolenia podmiotom ADR na wydanie decyzji wiążącej dla jednej lub dla 
wszystkich stron sporu. Sprawozdawca proponuje jednak dodatkowy artykuł, tak aby chronić 
prawo obu stron do informacji, a także prawo wyboru jeżeli chodzi o akceptację decyzji 
wiążącej. Konsumentów nie może ponadto dotyczyć decyzja wiążąca, jeżeli ustalono to przed 
zaistnieniem sporu i jeżeli decyzja taka pozbawia konsumenta prawa do podjęcia działań 
przed sądami. Dodatkowy artykuł wzmocniłby też prawa obywatelskie w ramach procedur 
ADR, które mają na celu rozstrzyganie sporów poprzez narzucanie decyzji. Na podstawie 
tego artykułu dopilnowano by, aby konsument nie mógł zostać pozbawiony ochrony 
gwarantowanej wiążącymi przepisami prawa państwa członkowskiego, na terytorium którego 
utworzony został podmiot ADR.

Informacje

Ostatnie istotne niedociągnięcie przy obecnej sytuacji w dziedzinie rozstrzygania sporów 
polega na tym, iż niewielu obywateli posiada wiedzę na temat takich procedur, jak również 
oferowanych przez nie korzyści. Celem art. 10 jest uzdrowienie tej sytuacji poprzez 
wprowadzenie w stosunku do przedsiębiorców wymogu informowania konsumentów o 
podmiotach ADR, które są dla nich właściwe, na ich stronach internetowych, w warunkach 
umownych i w innych właściwych dokumentach. W opinii sprawozdawcy przekazanie 
obywatelom adekwatnych i jasnych informacji na temat możliwości uzyskania dostępu do 
ADR ma największe znaczenie dla powodzenia tej inicjatywy. Dlatego w projekcie 
sprawozdania apeluje się do przedsiębiorców o przekazywanie takich informacji w szeregu 
dokumentów, jednak nie wprowadza się wymogu, który byłby nadmiernie obciążający, 
szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Wnioski

W przedmiotowym projekcie sprawozdania przyjęto podejście trzytorowe. Po pierwsze, 
koryguje się niejednolity obecnie zakres ADR, ustanawiając solidne ramy dla rozwoju 
podmiotów ADR w sporach konsumenckich, co zapewni pełny zasięg. Po drugie, podjęto 
kwestię aktualnego braku wiedzy na temat procedur ADR po stronie konsumentów i 
przedsiębiorców, wprowadzając w odniesieniu do przedsiębiorców wymóg przekazywania 
adekwatnych informacji na temat ADR na ich stronach internetowych i w ich dokumentach. 
Wreszcie harmonizacja kryteriów jakości będzie oznaczać, że bez względu na miejsce 
dokonania zakupu w Unii konsumenci uzyskają dostęp do bezstronnej, niezależnej, uczciwej i 
przejrzystej procedury ADR wysokiej jakości.
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