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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zainteresowanie ADR wynika z podstawowego problemu w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, przed którym stoją obywatele europejscy, a w szczególności konsumenci, ze 
względu na długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe.

Parlament Europejski wyraził niedawno opinię na ten temat w rezolucji z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach 
cywilnych, handlowych i rodzinnych (2011/2117 (INI))1 twierdząc, że środki ustawodawcze 
przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej ułatwią stosowanie ADR i zachęcą osoby fizyczne i 
prawne do częstszego z nich korzystania i wzywając Komisję do przedłożenia do końca 
2011 r. wniosku ustawodawczego w sprawie stosowania w UE alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich.

Celem proponowanej obecnie przez Komisję dyrektywy jest wyeliminowanie luk w zakresie 
działania podmiotów ADR oraz zagwarantowanie możliwości skorzystania z wysokiej jakości 
pozasądowego rozstrzygania sporów do celów rozwiązywania wszelkich sporów 
wynikających z umowy, jakie mogą zaistnieć między konsumentem a przedsiębiorstwem. 
Proponowana dyrektywa zawiera ogólne zasady, których będą musiały przestrzegać 
wszystkie podmioty ADR, między innymi odpowiednie kwalifikacje, bezstronność, 
przejrzystość, skuteczność i sprawiedliwość. Proponuje się, by organy krajowe 
dopilnowywały przestrzegania tych zasad. Ponadto na mocy proponowanej dyrektywy na 
przedsiębiorców nałożony zostanie obowiązek dostarczenia konsumentom pełnych i 
użytecznych informacji na temat dostępnych podmiotów ADR.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w 
kontekście starań na rzecz poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz zwiększenia 
możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Jednak widzi on pewne obszary, w 
obrębie których wniosek Komisji może zostać ulepszony. Proponowane rozwiązania zawarte 
są w niniejszym projekcie opinii. Oto one:

Kwestia, czy ADR powinny być obowiązkowe dla przedsiębiorstw, w szczególności przez 
nałożenie na te ostatnie obowiązku udziału w systemie ADR lub zdecydowanie, że wynik 
postępowań w ramach ADR będzie wiążący dla przedsiębiorców, jest trudna do 
rozstrzygnięcia. Z jednej strony uważa się, że obowiązkowe systemy zwiększają zaufanie 
konsumentów, ponieważ w razie problemów mogą oni polegać na systemach ADR. Z drugiej 
jednak strony nadanie ADR obowiązkowego charakteru rodzi poważne problemy związane z 
podstawowymi prawami dostępu stron do wymiaru sprawiedliwości oraz z prawem do 
skutecznego środka prawnego (art. 47 Karty Praw Podstawowych) i jest sprzeczne z 
dobrowolnością i elastycznością, które są istotą ADR oraz źródłem szczególnej przydatności 
tych metod. Sprawozdawca komisji opiniodawczej wzoruje się zatem na postanowieniach 
dyrektywy 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych2, tzn. ADR nie mają 
obowiązkowego charakteru, lecz od państw członkowskich wymaga się stworzenia zachęt lub 

                                               
1P7_TA(2011)0449
2 Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3.
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nałożenia sankcji, a sądy powinny dostarczyć konkretnych informacji w celu zachęcania do 
korzystania z ADR. Jeśli chodzi o ewentualny wiążący charakter wyników procedur ADR 
proponuje się, by informować strony i wymagać uzyskania ich zgody.
– Dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do skarg złożonych przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom, ponieważ ADR zostały stworzone jako instrument dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów mający na celu wyeliminowanie braku równowagi między 
przedsiębiorcami a konsumentami oraz stanowiący dla konsumentów prosty sposób 
dochodzenia roszczeń. Nie ma to analogicznego zastosowania do skarg złożonych przez 
przedsiębiorców.
– Aby zagwarantować środki ochronne pozwalające uniknąć kierowania do podmiotów ADR 
niewłaściwych spraw, powinno się wprowadzić wymóg poszukiwania polubownego 
rozwiązania sprawy przed skierowaniem jej do podmiotu ADR. Państwa członkowskie 
powinny być również uprawnione do określenia minimalnego progu w odniesieniu do 
wartości roszczenia, aby uniknąć przyjmowania skarg, w których odszkodowania są 
nieproporcjonalnie niskie w porównaniu z kosztami procedury ADR.
– Ogólnie zasady działania ADR należy wyjaśnić w pełniejszy i bardziej szczegółowy 
sposób, wzorując się na dyrektywie 2008/52/WE, Europejskim kodeksie postępowania dla 
mediatorów, zaleceniach Komisji z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, jakie stosują się 
do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich1 oraz z 
dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych 
uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich2. Proponuje się zatem, 
aby zawrzeć w dyrektywie konkretne postanowienia, w szczególności w odniesieniu do 
zasady niezależności, legalności i poufności.
– Kluczowe znaczenie mają szkolenia osób fizycznych zaangażowanych w procedury ADR, 
również, aby wzbudzać zaufanie do przebiegu i wyniku procedur ADR. Szkolenia te powinny 
być organizowane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie.
– Procedury ADR nie powinny utrudniać stronom dostępu do normalnej procedury sądowej 
poprzez zastosowanie okresów przedawnienia. Dyrektywa powinna zatem, równolegle do 
odnośnego postanowienia dyrektywy 2008/52/WE (art. 8), gwarantować by ADR miały co do 
zasady skutek zawieszający w odniesieniu do okresów przedawnienia. 

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

                                               
1 Dz.U. L 115 z 17.4.1998, s. 31.
2 Dz.U. L 109 z 19.4.2001, s. 56.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Alternatywne metody rozstrzygania 
sporów stanowią proste, szybkie i tanie 
rozwiązanie pozasądowe w przypadku 
sporów między konsumentami a 
przedsiębiorcami. Metody te nie są jednak 
w wystarczającym stopniu rozwinięte w 
całej Unii Europejskiej. Ponadto nie 
wszystkie państwa członkowskie i sektory 
działalności dysponują obecnie 
procedurami ADR i różne są nadal 
poziomy i standardy jakości w 
poszczególnych państwach Unii. 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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wydaje się, że państwa członkowskie, 
których prawo krajowe wykracza poza 
podstawowe wymogi dyrektywy o mediacji, 
odniosły duże sukcesy w upowszechnianiu 
pozasądowego rozstrzygania sporów w 
sprawach cywilnych i handlowych, a 
ponadto, że wyniki, jakie w szczególności 
osiągnęły Włochy, Bułgaria i Rumunia, 
pokazują, że dzięki mediacji można 
uzyskać tanie i szybkie pozasądowe 
rozstrzygnięcie sporów w procedurach 
dostosowanych do potrzeb stron i do 
potrzeby ochrony konsumenta.
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Poprawka 3

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. 
Rozwój ten powinien opierać się na 
procedurach ADR istniejących w 
państwach członkowskich z 
poszanowaniem ich tradycji prawnych. 
Rozpowszechnianie ADR może ponadto 
okazać się istotne w tych państwach, w 
których istnieją poważne zatory w związku 
ze sprawami toczącymi się przez sądami, 
co prowadzi do niemożliwości korzystania 
przez obywateli Unii Europejskiej z prawa 
do sprawiedliwego i procesu w rozsądnym 
terminie. 

Poprawka 4

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 

(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. Niniejsza dyrektywa 
nie powinna mieć zastosowania do sporów 
między przedsiębiorcami ani do skarg 
wniesionych przez przedsiębiorców 
przeciwko konsumentom; nie powinna 
jednak uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania lub 
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przedsiębiorcami; nie powinna jednak 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjmowania lub utrzymywania w mocy 
przepisów lub procedur pozasądowego 
rozstrzygania takich sporów. 

utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
takich sporów. 

Uzasadnienie

ADR zostały stworzone jako instrument dochodzenia roszczeń przez konsumentów mający na 
celu wyeliminowanie braku równowagi między przedsiębiorcami, którzy lepiej sobie radzą ze 
stratami finansowymi oraz są w stanie ponieść koszty sądowego dochodzenia roszczeń, a 
konsumentami, którzy nie wniosą sprawy do sądu ze względu na koszty, które w niektórych 
przypadkach mogą być wyższe od odszkodowania.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
przedsiębiorców. Nie powinna ona 
obejmować także bezpośrednich negocjacji 
między stronami. Nie powinna ona 
obejmować także działań podejmowanych 
przez sędziów w celu rozwiązania sporu w 
toku postępowania sądowego dotyczącego 
tego sporu.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dyrektywa 2008/52/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 
r. w sprawie niektórych aspektów mediacji 
w sprawach cywilnych i handlowych 
ustanawia już ramy dla systemów mediacji 
na szczeblu unijnym, szczególnie w 
przypadku sporów transgranicznych, nie 
stając na przeszkodzie w stosowaniu ich 
do wewnętrznych systemów mediacji. 
Przedmiotowa dyrektywa uzupełnia ten 
system, jeśli chodzi o inne alternatywne 
procedury rozstrzygania sporów. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Chociaż rozwiązania opracowane 
przez podmioty ADR i wyniki procedur 
ADR mogą, poza przepisami prawa, 
bazować również na zasadzie 
sprawiedliwości i kodeksach 
postępowania, ta elastyczność nie 
powinna prowadzić do zmniejszenia 
poziomu ochrony konsumenta w 
porównaniu z ochroną, jaką gwarantuje 
konsumentowi zastosowanie prawa przez 
sądy. Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
wprowadzać zasadę legalności, która 
będzie miała zastosowanie do procedur 
ADR, zgodnie z którą podmiot ADR 
narzuca rozwiązanie wiążące dla 
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konsumenta, łącznie z procedurami 
przeprowadzanymi przez osoby fizyczne 
zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę lub przez organizację 
zawodową lub przez stowarzyszenie 
przedsiębiorców, której lub którego 
członkiem jest przedsiębiorca. W 
szczególności państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by konsumenci nie 
byli pozbawieni ochrony przewidzianej w 
wymuszających swoje zastosowanie 
przepisach państwa członkowskiego, na 
którego terytorium dany organ ma 
siedzibę. W przypadku sporów 
transgranicznych państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by konsumenci nie 
byli pozbawieni ochrony zagwarantowanej 
im przez wymuszające swoje zastosowanie 
przepisy prawa obowiązujące w państwie 
członkowskim, w którym konsument 
zamieszkuje na stałe w przypadkach 
określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) 
nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych (Rzym I)1.
_____________
1 Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Procedury ADR powinny być 
skuteczne. Powinny one zapewniać prostą i 
szybką procedurę, której czas trwania z 
zasady nie przekracza 90 dni od daty 
powiadomienia stron o wniesieniu skargi.
Podmiot ADR powinien powiadomić 
strony o skardze po otrzymaniu wszystkich 
dokumentów niezbędnych do wszczęcia 
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procedury ADR. Podmiot ADR powinien 
móc przedłużyć ten okres, w przypadku 
gdy spór ma złożony lub wysoce 
techniczny charakter. Strony powinny być 
informowane o wszelkim przedłużeniu, a 
także o przewidywanym terminie 
rozstrzygnięcia sporu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aby zapewnić skuteczność procedur 
ADR konieczne jest wprowadzenie 
przepisów gwarantujących, że procedury 
te zostaną zastosowane tylko w 
uzasadnionych przypadkach. Należy 
zatem nałożyć na konsumentów wymóg 
poszukania polubownego rozwiązania 
sporu z przedsiębiorcą przed wniesieniem 
sprawy do podmiotu ADR. Takie 
wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg 
mogą stanowić skuteczny środek 
rozwiązywania sporów z konsumentami 
na wczesnym etapie. Państwa 
członkowskie powinny móc utrzymać lub 
wprowadzić przepisy krajowe dotyczące 
procedur mających zastosowanie do 
wewnętrznych procedur rozpatrywania 
skarg. Powinny mieć ponadto możliwość 
upoważnienia podmiotów ADR do 
nałożenia obowiązku przedstawienia 
dowodów na to, że dokonano starań na 
rzecz znalezienia polubownego 
rozwiązania sporu oraz uznania skargi za 
niedopuszczalną, jeśli konsument nie 
przedstawi takich dowodów. Państwa 
członkowskie powinny być również 
uprawnione do określenia minimalnego 
progu w odniesieniu do wartości 
roszczenia, aby uniknąć przyjmowania 
skarg, w których odszkodowania są 
nieproporcjonalnie niskie w porównaniu z 
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kosztami procedury ADR.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W trosce o przestrzeganie uznanej 
zasady wolności wyniki procedur ADR nie 
powinny być wiążące dla stron, chyba że 
strony są poinformowane o ich wiążącym 
charakterze przed rozpoczęciem procedury 
oraz wyraźnie się na to zgodziły. W 
przypadku, gdy przepisy krajowe 
stanowią, że wyniki procedury są wiążące 
dla przedsiębiorcy, tylko konsument 
powinien mieć obowiązek wydania 
wyraźnej zgody.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



AD\905641PL.doc 13/38 PE486.223v02-00

PL

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Niniejsza dyrektywa nie nakazuje, aby 
udział przedsiębiorców w procedurach 
ADR był obowiązkowy ani by wynik 
takich procedur był wiążący dla 
przedsiębiorców, gdy konsument wniósł 
przeciwko nim skargę. Aby jednak 
zagwarantować, że konsumenci będą mieli 
dostęp do środków odwoławczych oraz że 
nie będą oni zmuszani do zrzeczenia się 
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obowiązkowym lub ich wynik wiążącym 
dla przedsiębiorców, pod warunkiem że 
przepisy takie nie utrudniają stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 

swoich roszczeń, przedsiębiorcy powinni w 
miarę możliwości uczestniczyć w 
procedurach ADR. Niniejsza dyrektywa 
nie narusza zatem żadnych przepisów 
krajowych czyniących udział 
przedsiębiorców w takich procedurach 
obowiązkowym lub będącym przedmiotem 
zachęt i sankcji lub ich wynik wiążącym 
dla przedsiębiorców, pod warunkiem że 
przepisy takie nie utrudniają stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 17

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 

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
powinny one być ściśle monitorowane. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
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niniejszej dyrektywy powinny publikować 
i uaktualniać wykaz podmiotów ADR, 
które spełniają wymogi niniejszej 
dyrektywy. Inne organy, takie jak
podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, powinny
również publikować ten wykaz. Właściwe 
organy powinny również publikować 
regularne sprawozdania o rozwoju i 
funkcjonowaniu podmiotów ADR. 
Podmioty ADR powinny przekazywać 
właściwym organom szczegółowe 
informacje, na których powinny się opierać 
te sprawozdania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać podmioty ADR do 
dostarczania takich informacji z 
wykorzystaniem zalecenia Komisji 
2010/304/UE w sprawie stosowania 
zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów. 

wyznaczyć właściwy organ. Ponieważ w 
przypadku ADR obejmujących różne 
branże trudno jest powierzyć zadanie 
monitorowania tylko jednemu 
podmiotowi, w takich przypadkach 
państwa członkowskie powinny móc 
wyznaczyć właściwy organ dla każdego 
sektora. Komisja i organy właściwe na 
podstawie niniejszej dyrektywy powinny 
publikować i uaktualniać wykaz 
podmiotów ADR, które spełniają wymogi 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby
podmioty ADR, organizacje 
konsumenckie, stowarzyszenia 
przedsiębiorców oraz Sieć Europejskich 
Centrów Konsumenckich, również 
publikowały ten wykaz. Właściwe organy 
powinny również publikować regularne 
sprawozdania o rozwoju i funkcjonowaniu 
podmiotów ADR. Podmioty ADR powinny 
przekazywać właściwym organom 
szczegółowe informacje, na których 
powinny się opierać te sprawozdania. 
Państwa członkowskie powinny zachęcać 
podmioty ADR do dostarczania takich 
informacji z wykorzystaniem zalecenia 
Komisji 2010/304/UE w sprawie 
stosowania zharmonizowanej metodologii 
klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań 
konsumentów. 

Poprawka 18

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, 

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 kierowane 
przez konsumentów do podmiotów 
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przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów. 

oferujących bezstronne, funkcjonalnie 
niezależne, przejrzyste, skuteczne i 
sprawiedliwe alternatywne procedury 
rozstrzygania sporów. 

Uzasadnienie

ADR zostały stworzone jako instrument dochodzenia roszczeń przez konsumentów mający na 
celu wyeliminowanie braku równowagi między przedsiębiorcami, którzy lepiej sobie radzą ze 
stratami finansowymi oraz są w stanie ponieść koszty sądowego dochodzenia roszczeń, a 
konsumentami, którzy nie wniosą sprawy do sądu ze względu na koszty, które w niektórych 
przypadkach mogą być wyższe od odszkodowania.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Definicja ADR powinna być jasno sprecyzowana w art. 4 dotyczącym definicji.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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których osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów zatrudnione są 
wyłącznie przez przedsiębiorcę;

Uzasadnienie

Niektóre wewnętrzne systemy ADR bardzo dobrze spełniają swoje zadanie i są dobrze znane 
konsumentom, którzy wydają się być zadowoleni z ich funkcjonowania i wyników. O ile takie 
wewnętrzne systemy przestrzegają takich samych zasad jakości, czyli są bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe, nie powinny być dyskryminowane w porównaniu z 
systemami stworzonymi przez strony trzecie.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) skarg wniesionych przez 
przedsiębiorców przeciwko konsumentom.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „procedura alternatywnego 
rozstrzygania sporów” oznacza procedurę 
służącą rozstrzygnięciu sporu bez udziału 
sądu, gdzie strony próbują rozstrzygnąć 
konflikt poprzez interwencję podmiotu 
rozstrzygającego spory, który proponuje 
lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza 
do kontaktu między stronami w celu 
ułatwienia znalezienia polubownego 
rozwiązania sporu;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie potrzebne do jasnego określenia przedmiotu i zakresu stosowania dyrektywy.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera (f) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jeśli podmiot jest prowadzony przez 
osobę prawną lub stowarzyszenie osób 
fizycznych lub prawnych – w miejscu, w 
którym ta osoba prawna lub 
stowarzyszenie osób fizycznych lub 
prawnych prowadzi działalność 
alternatywnego rozstrzygania sporów lub 
ma siedzibę statutową,

– jeśli podmiot jest prowadzony przez 
osobę prawną lub stowarzyszenie osób 
fizycznych lub prawnych, w tym także 
organ kolegialny, o którym mowa w art. 6 
ust. 2 – w miejscu, w którym ta osoba 
prawna lub stowarzyszenie osób 
fizycznych lub prawnych prowadzi 
działalność alternatywnego rozstrzygania 
sporów lub ma siedzibę statutową,

Poprawka 24

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) prowadziły bieżąco aktualizowaną
stronę internetową umożliwiającą stronom 
zdobycie informacji o procedurach ADR 
oraz złożenie skargi przez Internet, przy 
czym strona ta jest funkcjonalnie 
powiązana z europejską platformą 
internetowego rozstrzygania sporów 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
…./2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …. [w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich];

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Korzystanie z procedur ADR
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1. Sąd, do którego została wniesiona 
sprawa, w stosownych przypadkach oraz 
po uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, może zachęcić strony do 
skorzystania z ADR w celu rozstrzygnięcia 
sporu. Sąd może również zwrócić się do 
stron o wzięcie udziału w sesji 
informacyjnej poświęconej korzystaniu z 
procedur ADR, jeżeli takie sesje odbywają 
się i są łatwo dostępne, oraz przekazać 
stronom informacje dotyczące platformy 
ODR ustanowionej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr [Office of 
Publications insert reference number] 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[Office of Publications insert date of 
adoption] w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich (rozporządzenie w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich).
2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla ustawodawstwa 
krajowego, które nakłada obowiązek 
skorzystania z ADR lub uzależnia go od 
zachęt lub sankcji, stosując sankcje w 
przypadku rezygnacji z ADR, bez względu 
na to, czy rozpoczęło się już postępowanie 
sądowe, pod warunkiem że 
ustawodawstwo to nie utrudnia stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł i ustępy 1 do 1e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiedza specjalistyczna i bezstronność Wiedza specjalistyczna, niezależność i 
bezstronność 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby fizyczne odpowiedzialne za 

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

alternatywne metody rozstrzygania sporów 
posiadały niezbędną wiedzę 
specjalistyczną i były niezależne 
funkcjonalnie oraz bezstronne. Zapewnia 
się to poprzez dopilnowanie, by:

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

(a) posiadały one niezbędną wiedzę i
umiejętności w zakresie alternatywnych 
lub sądowych metod rozstrzygania sporów 
lub sądowego rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz znajomość prawa; 

(b) nie mogły one zostać zwolnione ze 
swoich obowiązków bez uzasadnionego 
powodu;

(b) były mianowane na określoną 
kadencję i nie mogły zostać zwolnione ze 
swoich obowiązków bez uzasadnionego 
powodu;

(c) nie miały one konfliktu interesów z 
żadną ze stron sporu.

(c) nie miały one konfliktu interesów z 
żadną ze stron sporu.

1a. Dla celów ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie dopilnowują, by dostępne 
były specjalne programy szkoleń dla osób 
fizycznych odpowiedzialnych za 
alternatywne rozstrzyganie sporów. 
Komisja pomaga państwom członkowskim 
w układaniu takich programów szkoleń i 
mechanizmów kontroli jakości.
1b. Dla celów ust. 1 lit. c) państwa 
członkowskie dopilnowują, by osoby 
fizyczne odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzyganie sporów ujawniały wszelkie 
okoliczności, które mogą zagrozić ich 
niezależności lub doprowadzić do 
konfliktu interesów, lub mogą być 
postrzegane jako takie. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
takiej sytuacji zainteresowana osoba 
zgodziła się na udział w procedurze lub na 
dalszy udział w procedurze tylko wtedy, 
gdy strony wydadzą na to wyraźną zgodę, 
a osoba ta będzie przekonana, że może 
prowadzić procedurę ADR zachowując 
pełną niezależność, tak aby zapewnić 
pełną bezstronność.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wymóg ujawnienia zgodnie z niniejszym 
ustępem obowiązywał na każdym etapie 
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procedury ADR.
1c. W przypadku gdy osoby fizyczne 
odpowiedzialne za alternatywne 
rozstrzygnięcie sporu są niezależne od 
stron trzecich zgodnie z ust. 1b muszą one 
ujawnić następujące okoliczności:
(a) wszelkie osobiste lub zawodowe 
stosunki z jedną lub większą liczbą stron 
w czasie trzech lat bezpośrednio przed 
zajęciem stanowiska;
(b) wszelkie interesy finansowe lub inne, 
pośrednie lub bezpośrednie, związane z 
wynikiem procedury ADR;
(c) fakt występowania przez osobę 
zainteresowaną w okresie trzech lat 
bezpośrednio przed zajęciem stanowiska w 
jakimkolwiek charakterze innym niż 
przewidziany w procedurze ADR na 
zlecenie jednej lub większej liczby stron, 
organizacji zawodowej lub stowarzyszenia 
przedsiębiorców, której lub którego jedna 
ze stron jest członkiem lub każdego 
innego członka takiej organizacji lub 
stowarzyszenia.
1d. Dla celów ust. 1 lit. c, jeżeli osoby 
fizyczne odpowiedzialne za rozstrzyganie 
sporów są zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę lub przez organizację 
zawodową lub przez stowarzyszenie 
przedsiębiorców, której lub którego 
członkiem jest przedsiębiorca, państwa 
członkowskie gwarantują, że jeżeli te 
osoby fizyczne nie spełniają wymogów 
określonych w ust. 1e, są one członkami 
organu kolegialnego, w którego skład 
wchodzi równa liczba przedstawicieli 
organizacji konsumenckich oraz 
przedstawicieli przedsiębiorcy lub, w 
stosownych przypadkach, organizacji 
zawodowej lub stowarzyszenia 
przedsiębiorców:
1e. W przypadku gdy osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów 
są zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę lub przez organizację 
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zawodową lub przez stowarzyszenie 
przedsiębiorców, której lub którego 
członkiem jest przedsiębiorca, oraz nie są 
one członkami organu kolegialnego 
zgodnie z art. 1d, państwa członkowskie 
dopilnowują, by spełniały one następujące 
wymogi:
(a) mianowane są na okres, który 
wystarcza, aby zapewnić niezależność ich 
działań;
(b) nie mogą przyjmować żadnych poleceń 
od przedsiębiorcy, bezpośrednio czy też 
pośrednio;
(c) ich wynagrodzenie w pełni niezależne 
od wyników procedury ADR;
(d) Ich autonomię gwarantuje specjalny 
budżet oddzielny od budżetu ogólnego 
przedsiębiorcy lub, w stosownych 
przypadkach, budżetu ogólnego 
organizacji zawodowej lub stowarzyszenia 
przedsiębiorców, zapewniający niezbędne 
środki dla zagwarantowania skuteczności 
procedury ADR.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmioty ADR udostępniały na żądanie 
publicznie na swoich stronach 
internetowych oraz w formie drukowanej 
w swoich lokalach napisane prostym i 
zrozumiałym dla przeciętnego 
użytkownika językiem informacje na 
temat: 
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Poprawka 28

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) wykazu osób fizycznych 
odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów 
metodami alternatywnymi oraz ich 
życiorysów, łącznie z obszarami wiedzy 
fachowej, sposobów ich powoływania oraz 
długości ich mandatu;

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ewentualnych kosztów, które mają 
ponieść strony;

(i) ewentualnych kosztów, które mają 
ponieść strony, łącznie z przepisami 
dotyczącymi orzekaniu o kosztach na 
zakończenie procedury;
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Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) kar za nieprzestrzeganie warunków w 
przypadku decyzji o wiążącym charakterze 
dla obu stron.

Poprawka 32

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, w formie drukowanej w swoich 
lokalach coroczne sprawozdania z 
działalności. Sprawozdania te zawierać 
powinny następujące informacje związane 
ze sporami zarówno krajowymi, jak i 
transgranicznymi:

Poprawka 33

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 powracających problemów 
prowadzących do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami, którym 
mogą towarzyszyć zalecenia dotyczące 
metod unikania lub rozwiązywania 
podobnych problemów w przyszłości; 
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Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) odsetek wykonania wyników procedur 
ADR; 

Poprawka 35

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;

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) procedura ADR może zostać wszczęta 
wyłącznie przez konsumenta;

Uzasadnienie

Przedsiębiorcy nie powinni zatem mieć możliwości wykorzystywania systemów ADR przeciw 
konsumentom w celu odzyskania długu. c) procedura ADR jest nieodpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami dla konsumentów, lub też konsumenci powinni mieć w każdym 
przypadku z wyprzedzeniem łatwy dostęp do informacji o związanych z nią kosztach; Koszty 
procedury powinny być dla konsumenta łatwe do jednoznacznego oszacowania zanim 
konsument zdecyduje o przystąpieniu do tej procedury, tak aby była ona dzięki temu dostępna 
dla jak największego grona konsumentów.
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Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) podmiot ADR, do którego wniesiono 
skargę, powiadamia o tym strony sporu 
natychmiast po otrzymaniu wszystkich 
dokumentów zawierających odpowiednie 
informacje dotyczące skargi;

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) spór rozstrzygany jest w terminie 90 
dni od daty powiadomienia stron o 
wniesieniu skargi. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by w przypadku sporów 
złożonych lub technicznie 
skomplikowanych podmiot ADR może 
przedłużyć ten okres. Strony informowane 
są o wszelkim przedłużeniu, a także o 
przewidywanym terminie rozstrzygnięcia 
sporu.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zagwarantować skuteczność 
procedur ADR, państwa członkowskie 
dopilnowują, by konsumenci mieli 
obowiązek poszukania polubownego 
rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio z 
przedsiębiorcą przed złożeniem skargi do 
podmiotu ADR. Państwa członkowskie 
mogą upoważnić podmioty ADR do 
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nałożenia obowiązku przedstawienia 
dowodów na to, że takie starania zostały 
powzięte oraz uznania skargi za 
niedopuszczalną, w przypadku gdy 
konsument nie przedstawi takich 
dowodów. 

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia podmiotów ADR tylko odpowiednie sprawy mogą być 
kierowane do tych podmiotów. Konieczne jest zatem ograniczenie dopuszczalności skarg, 
wymagając od konsumenta, by najpierw poszukał polubownego rozwiązania sprawy z 
przedsiębiorcą i tylko w przypadkach, gdy próba ta nie powiedzie się kierował sprawę do 
ADR. 

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć dopuszczalność sporów przez 
ADR poprzez ustalenie minimalnych 
progów w odniesieniu do wartości 
roszczenia, sprawdzając czy 
odszkodowania są nieproporcjonalnie 
niskie w porównaniu z kosztami 
procedury ADR.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogłyby określić minimalne progi w odniesieniu do wartości 
roszczenia, aby uniknąć wnoszenia do ADR nierozsądnych skarg.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) strony miały możliwość wycofania się 
z procedury na każdym etapie jej trwania, 
jeśli nie są zadowolone z przebiegu tej 
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procedury; strony zostają poinformowane 
o tym prawie przed rozpoczęciem 
procedury; w przypadku gdy przepisy 
krajowe przewidują obowiązkowy udział 
przedsiębiorcy w procedurach ARD, 
niniejszy artykuł ma zastosowanie 
wyłącznie do konsumenta.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) strony miały możliwość wyrażenia 
swojego punktu widzenia, otrzymania 
argumentów i faktów przedstawianych 
przez drugą stronę, w tym wszelkich 
oświadczeń i opinii ekspertów, oraz 
możliwość wyrażenia swojego zdania na 
ten temat;

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że nie wszystkie procedury będą się toczyły w obecności stron i mogą 
w części lub w całości być wszczynane na piśmie. Strony powinny także mieć możliwość 
komentowania argumentów lub faktów przedstawianych przez drugą stronę, w tym 
oświadczeń lub opinii ekspertów.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
przestrzegana jest zasada wolności, co 
zakłada że:
(a) porozumienie zawarte między 
konsumentem a przedsiębiorcą o złożeniu 
skarg do podmiotu ADR nie powinno być 
wiążące dla konsumenta, jeżeli zostało 
zawarte przed powstaniem sporu i jeżeli w 
rezultacie pozbawia konsumenta prawa do 
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wniesienia do sądu sprawy o 
rozstrzygnięcie sporu;
(b) wynik procedury ADR nie może być 
wiążący dla stron, chyba że strony były 
poinformowane o jego wiążącym 
charakterze przed rozpoczęciem procedury 
oraz wyraźnie się na to zgodziły. W 
przypadku gdy przepisy krajowe stanowią, 
że wyniki procedury są wiążące dla 
przedsiębiorcy, tylko konsument powinien 
mieć obowiązek wydania wyraźnej zgody.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeśli ustanowione zostają procedury 
ADR mające na celu rozstrzygnięcie sporu 
przez narzucenie rozwiązania, państwa 
członkowskie mogą postanowić, że 
sugerowane rozstrzygnięcia tych procedur 
ADR będą wiążące dla przedsiębiorstw 
decyzją konsumenta.
W takich przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b) i 
art. 9 ust. 2 lit. c) są interpretowane jako 
mające zastosowanie tylko do 
konsumenta.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość kontynuowania i wdrażania nowych 
systemów ADR, tak aby w momencie gdy konsument podejmuje decyzję o akceptacji wyniku 
procedury była ona wiążąca dla przedsiębiorcy.
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Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) udział w procedurze nie wyklucza 
możliwości dochodzenia roszczeń w 
normalnej procedurze sądowej;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Legalność decyzji ADR

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
– odnośnie do wyniku procedury ADR 
mającej na celu rozstrzygnięcie sporu, w 
tym prowadzonej przez osoby fizyczne, o 
których mowa w art. 6 ust. 1d, przez 
narzucenie rozwiązania – konsument nie
został pozbawiony ochrony 
gwarantowanej mu w wymuszających 
swoje zastosowanie przepisach państwa 
członkowskiego, w którym dany podmiot 
ADR ma siedzibę.
2. W przypadku transgranicznego sporu 
konsumenckiego państwa członkowskie 
dopilnowują, by w wyniku procedury 
ADR, w tym prowadzonej przez osoby 
fizyczne, o których mowa w art. 6 ust. 1d, 
mającej na celu rozstrzygnięcie sporu 
przez narzucenie konsumentowi 
rozwiązania konsument nie został 
pozbawiony ochrony gwarantowanej mu 
przepisami, od których nie ma odstępstw w 
wyniku umowy na mocy prawa państwa 
członkowskiego, w którym konsument ma 
stałe miejsce zamieszkania, 
w przypadkach, o których mowa w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 593/2008 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I)1.
3. W przypadku procedur ADR mających 
na celu rozstrzygnięcie sporu przez 
zaproponowanie rozwiązania, państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
proponowane rozwiązanie mogło również 
opierać się na zasadzie sprawiedliwości 
oraz wytycznych lub kodeksach 
samoregulacji, z należytym 
uwzględnieniem obowiązującego prawa.
______________
1 Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Poufność procedur ADR

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9c
Wpływ procedur ADR na okresy 

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

Uzasadnienie

Wykorzystanie ADR nie powinno być przeszkoda w dostępie do normalnej procedury sądowej.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, z których usług 
zobowiązują się korzystać w celu
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują adresy stron internetowych 
odpowiednich podmiotów ADR.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
wyrażone są w sposób zrozumiały, jasny i 
łatwo dostępny:

(a) na stronie internetowej przedsiębiorcy, 
jeśli ona istnieje;
(b) w stosownych przypadkach w ogólnych 
warunkach umów sprzedaży towarów lub 
świadczenia usług między przedsiębiorcą a 
konsumentem; oraz
(c) zawsze gdy przedsiębiorca powiadamia 
konsumenta na piśmie o odrzuceniu 
skargi skierowanej bezpośrednio do niego. 
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Określa się w nich również, w jaki sposób 
można uzyskać dostęp do dalszych 
informacji na temat danego podmiotu ADR 
oraz warunków korzystania z niego.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy niniejszego artykułu nie 
naruszają przepisów art. 6, 7 i 8 dyrektywy 
2011/83/UE dotyczących informowania 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość i poza lokalem 
przedsiębiorstwa, art. 3 dyrektywy 
2002/65/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 września 2002 r. 
dotyczącej sprzedaży konsumentom usług 
finansowych na odległość1 oraz art. 185 
dyrektywy 2009/138/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 
2008 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i asekuracyjnej 
(Wypłacalność II)2.

______________
1 Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16.
2 Dz.U. L 335 z 17.12.2008, s. 1.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja publikuje wykaz zawierający 
nazwy i dane kontaktowe sieci, o których 
mowa w ust. 1. Komisja, w razie potrzeby,
aktualizuje ten wykaz co dwa lata.

3. Komisja publikuje wykaz zawierający 
nazwy i dane kontaktowe sieci, o których 
mowa w ust. 1. Komisja aktualizuje ten 
wykaz co dwa lata.
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Poprawka 53

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. W przypadku ADR 
obejmujących różne branże państwo 
członkowskie może wyznaczyć właściwy 
organ dla każdego sektora. Każde państwo 
członkowskie przekazuje Komisji 
informacje o wyznaczonych przez siebie 
organach.

Uzasadnienie

Niektóre ADR obejmują różne branże. Byłoby bardzo trudno powierzyć zadanie 
monitorowania tylko jednemu organowi, który odnosiłby się do wszystkich sektorów. 
Przysporzyłoby to temu organowi nadmiernych obciążeń. Państwa członkowskie, które nie 
posiadają właściwego organu łączącego wszystkie sektory, powinny mieć możliwość 
powołania właściwego organu osobno dla każdego sektora.

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) odsetka wykonania wyników procedur 
ADR;

Uzasadnienie

Podmioty ADR powinny mieć obowiązek monitorowania przestrzegania wyniku procedury. 
Jest to istotny wskaźnik skuteczności systemów ADR oraz może również pomóc konsumentom 
i przedsiębiorcom w zadecydowaniu, czy wszczynanie procedury ADR ma sens.
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Poprawka 55

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) wszelkie powracające problemy 
prowadzące do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami, którym 
mogą towarzyszyć przykładowe 
rozwiązania, w tym w szczególności 
dotyczące sposobów rozwiązania tych 
kwestii;

Uzasadnienie

Aby ułatwić wymianę najlepszych praktyk, może być przydatne, by podmioty ADR załączyły 
przykładowe rozwiązania do spraw już przez nie rozstrzygniętych, zachowując jednocześnie 
poufność.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Każdy właściwy organ, na podstawie 
oceny, o której mowa w ust. 1, ustanawia 
wykaz podmiotów ADR, o których został 
on powiadomiony i które spełniają wymogi 
określone w ust. 1.

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że właściwe organy nie posiadają uprawnień do odmowy umieszczenia 
podmiotu na wykazie, o ile ocena pokazuje, że dany podmiot ADR przestrzega postanowień 
zawartych w rozdziale II.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) w stosownych przypadkach, 
konieczność fizycznej obecności stron lub 
ich przedstawicieli, wraz z możliwością 
rozstrzygnięcia sporu bez fizycznej 
obecności stron ani ich przedstawicieli, 
jeżeli ich miejsce zamieszkania lub 
zwykłego pobytu znajduje się w różnych 
państwach członkowskich; oraz

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy usuwają podmiot ADR z 
wykazu, jeżeli podmiot ten przestaje 
spełniać wymóg określony w ust. 1. Wykaz 
zostaje niezwłocznie zaktualizowany, a 
stosowne informacje przekazane Komisji.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Dla zachowania dobrej współpracy między Komisją i właściwymi organami krajowymi, 
pożądane jest, by te ostatnie przekazywały sprawozdania Komisji , która będzie centralizować 
informacje. Ułatwia to gromadzenie informacji przez Komisję.
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