
PA\898179PL.doc PE486.223v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna

2011/0373(COD)

3.4.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Prawnej

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

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(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Cristian Silviu Buşoi 

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu



PE486.223v01-00 2/35 PA\898179PL.doc

PL

PA_Legam



PA\898179PL.doc 3/35 PE486.223v01-00

PL

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:

                                               
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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Poprawka 1

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 między 
konsumentami i przedsiębiorcami 
wynikających z umów o sprzedaż towarów 
lub świadczenie usług we wszystkich 
sektorach gospodarki. Powinno to 
ograniczać się do skarg wnoszonych przez 
konsumentów przeciwko przedsiębiorcom. 
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 
utrzymywania w mocy przepisów lub 
procedur pozasądowego rozstrzygania 
takich sporów. 

Or. en

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 2

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 

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do procedur toczących 
się w ramach systemów rozpatrywania 
skarg konsumenckich prowadzonych przez 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
korzystania z alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów poprzez stosowanie 
zachęt lub sankcji. 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. 

Or. en
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Poprawka 4

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 powinny mieć zastosowanie 
szczególne wymogi.

Or. en

Poprawka 5

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 
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specjalne programy szkoleń.
Or. en

Poprawka 6

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. Zatem niniejsza dyrektywa powinna 
określić zasadę legalności.

Or. en

Poprawka 7

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 roboczych od 
daty powiadomienia stron o wniesieniu 
skargi. Podmiot ADR powinien 
powiadomić strony o skardze po 
otrzymaniu wszystkich dokumentów 
niezbędnych do wszczęcia procedury 
ADR. Podmiot ADR powinien móc 
przedłużyć ten okres, jeśli wymaga tego
złożoność danego sporu. 

Or. en
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Uzasadnienie

Okres ten powinien zostać przedłużony do 90 dni roboczych w trosce o zachowanie 
realistycznego podejścia oraz w celu zapewnienie wysokiej jakości wyniku procedury ADR. 
Należy sprecyzować początek okresu 90 dni, aby uniknąć niepewności prawnej oraz 
zagwarantować, że podmioty ADR mają wystarczająco dużo czasu na skuteczne zajęcie się 
skargą.

Poprawka 8

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. Podmioty ADR 
mogą domagać się dowodów na to, że 
takie starania zostały powzięte oraz uznać 
skargę za niedopuszczalną, w przypadku 
gdy 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 kosztami 
procedury ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć pewne środki zabezpieczające, aby uniknąć sytuacji, w której do 
podmiotów ADR zostają wniesione nieuzasadnione sprawy, co wiązałoby się ze zbędnymi 
obciążeniami dla tych podmiotów.



PE486.223v01-00 10/35 PA\898179PL.doc

PL

Poprawka 9

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.

Or. en

Poprawka 10

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.

Or. en

Poprawka 11

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 
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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.

Or. en

Poprawka 12

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 
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. 

(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 
obowiązkowym albo będącym 
przedmiotem zachęt lub sankcji lub ich 
wynik wiążącym dla przedsiębiorców, pod 
warunkiem że zachowana jest zasada 
wolności i że przepisy takie nie utrudniają 
stronom korzystania z ich prawa dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, 
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw 
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podstawowych Unii Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 13

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 
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. 

(27) Aby zapewnić prawidłowe i skuteczne 
funkcjonowanie podmiotów ADR, 
powinny one być ściśle monitorowane. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
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. 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. 
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Poprawka 14

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 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zagwarantowanie, 
by spory między konsumentami a 
przedsiębiorcami mogły być kierowane 
przez konsumentów do podmiotów
oferujących bezstronne, niezależne,
przejrzyste, skuteczne i sprawiedliwe 
alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów. 

Or. en

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 15

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 

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 
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podmiotu rozstrzygającego spory, który 
proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź 
doprowadza do spotkania stron w celu 
ułatwienia zawarcia ugody, zwanych dalej 
„procedurami ADR”.

podmiotu ADR.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 16

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;

skreślona

Or. en

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 17

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 
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konflikt poprzez interwencję podmiotu 
rozstrzygającego spory, który proponuje 
lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza 
do kontaktu między stronami w celu 
ułatwienia znalezienia polubownego 
rozwiązania sporu.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie potrzebne do jasnego określenia przedmiotu i zakresu stosowania dyrektywy.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Korzystanie z procedur ADR

(1) Państwa członkowskie zachęcają do 
korzystania w stosownych przypadkach z 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów poprzez skierowanie sprawy do 
organów ADR za pomocą zachęt lub przy 
użyciu sankcji w przypadkach odmowy 
ADR, przed rozpoczęciem postępowania 
sądowego lub po jego rozpoczęciu.
(2) 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 
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systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich (rozporządzenie w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich).
(3) Nic w niniejszym artykule nie 
uniemożliwia stronom korzystania z ich 
prawa dostępu do systemu sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Strony powinny być zachęcane do korzystania z ADR. Z drugiej strony narzucanie 
obowiązkowego kierowania sprawy do podmiotów ARD lub udziału w ARD budzi wątpliwości 
w odniesieniu do dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zatem rozsądne wydaje się 
apelowanie do państw członkowskich o zachęcanie do korzystania z procedur ADR oraz, 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/52/WE, informowanie o możliwości kierowania stron przez 
sądy do podmiotów ADR oraz informowanie, że istniejące systemy w państwach 
członkowskich, które nakładają obowiązek korzystania z procedur ADR lub też korzystają w 
tym celu z zachęt lub sankcji, mogą zostać utrzymane.

Poprawka 19

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) utrzymały aktualizowaną stronę 
internetową umożliwiającą stronom 
zdobycie informacji na temat procedur 
ADR oraz złożenie skargi przez internet;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiedza specjalistyczna i bezstronność Wiedza specjalistyczna, niezależność i 
bezstronność 

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady niezależności i bezstronności nie są równoznaczne. Niezależność osób fizycznych 
odpowiedzialnych za ADR powinna być utrzymana jako warunek wstępny bezstronności, 
zgodnie z zaleceniami Komisji z 1998 r. i 2001 r. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasady niezależności i bezstronności nie są równoznaczne. Niezależność osób fizycznych 
odpowiedzialnych za ADR powinna być utrzymana jako warunek wstępny bezstronności, 
zgodnie z zaleceniami Komisji z 1998 r. i 2001 r. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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.

Or. en

Uzasadnienie

Dla osób fizycznych chcących prowadzić procedury ADR powinny być dostępne odpowiednie 
programy szkoleń.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
procedury ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady niezależności i bezstronności nie są równoznaczne. Niezależność osób fizycznych 
odpowiedzialnych za ADR powinna być utrzymana jako warunek wstępny bezstronności, 
zgodnie z zaleceniami Komisji z 1998 r. i 2001 r. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W przypadku gdy osoby fizyczne 
odpowiedzialne za rozstrzygnięcie sporu 
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nie są zatrudnione wyłącznie przez 
przedsiębiorcę, zgodnie z ust. 1b muszą 
one ujawnić następujące okoliczności:
(a) wszelkie osobiste lub zawodowe 
stosunki z jedną lub większą liczbą stron;
(b) wszelkie interesy finansowe lub inne, 
pośrednie lub bezpośrednie, związane z 
wynikiem procedury ADR;
c) osobę zainteresowaną występującą w 
jakimkolwiek charakterze innym niż 
przewidziany w procedurze ADR na 
zlecenie jednej lub większej liczby stron.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady niezależności i bezstronności nie są równoznaczne. Niezależność osób fizycznych 
odpowiedzialnych za ADR powinna być utrzymana jako warunek wstępny bezstronności, 
zgodnie z zaleceniami Komisji z 1998 r. i 2001 r. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Dla celów ust. 1 lit. c), w przypadku 
gdy osoby fizyczne odpowiedzialne za 
rozstrzygnięcie sporu są zatrudnione 
wyłącznie przez przedsiębiorcę, państwa 
członkowskie dopilnowują, by spełniały 
one następujące wymogi:
(a) mianowanie przez kierownictwo 
najwyższego szczebla i na dostatecznie 
długi czas, aby zagwarantować 
niezależność ich działań;
(b) brak powiązań hierarchicznych z 
kierownictwem operacyjnym, w 
szczególności z osobami odpowiedzialnymi 
za stosunki z konsumentem;
(c) wynagrodzenie nieoparte na 
rezultatach procedury ADR;
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(d) ustanowienie specjalnego budżetu 
zapewniającego niezbędne środki dla 
zagwarantowania skuteczności procedury 
ADR.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretne uregulowania są konieczne dla zagwarantowania niezależności i bezstronności 
osób fizycznych odpowiedzialnych za alternatywne metody rozstrzygania sporów 
zatrudnianych wyłącznie przez przedsiębiorców.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Legalność decyzji ADR

(1) Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w wyniku procedury ADR konsument nie 
został pozbawiony ochrony 
gwarantowanej wiążącymi przepisami 
prawa państwa członkowskiego, w którym 
utworzony został podmiot ADR.
(2) W przypadku transgranicznego sporu 
konsumenckiego państwa członkowskie 
dopilnowują, by w wyniku procedury ADR 
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 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I). 
_____________
1 Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.
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Or. en

Uzasadnienie

Podmioty ADR mogą podejmować decyzje w oparciu o zasady inne niż przepisy prawa 
(kodeksy samoregulacyjne itp.). Trzeba zatem bardzo uważać, by takie zasady nie prowadziły 
do podjęcia decyzji, która pozbawi konsumentów wyższego poziomu ochrony 
gwarantowanego w prawie krajowym. W sporach transgranicznych, tam gdzie zastosowanie 
ma rozporządzenie Rzym I, prawo kraju zamieszkania może gwarantować lepszą ochronę niż 
prawo państwa członkowskiego, gdzie ma siedzibę podmiot ADR. Jednak w żadnym razie 
wynikiem procedury ADR nie powinna być słabsza ochrona konsumenta niż ochrona 
gwarantowania w obowiązującym prawie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 30

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 powoływania tych 
osób oraz długości ich mandatu;

Or. en
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Poprawka 31

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;

Or. en

Poprawka 32

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;

Or. en

Poprawka 33

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.

Or. en
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Poprawka 34

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:

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) (b) wszelkie powracające problemy 
prowadzące do sporów między 
konsumentami a przedsiębiorcami; 

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

Or. en

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) procedura ADR jest nieodpłatna lub 
wiąże się z umiarkowanymi kosztami dla 
konsumentów; wszelkie potencjalne koszty 
muszą być proporcjonalne do wartości 
roszczenia;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – 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 niezbędnych do wszczęcia 
procedury ADR;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dni roboczych od daty powiadomienia 
stron o wniesieniu skargi. W przypadku 
złożonych sporów podmiot ADR może 
przedłużyć ten okres.

Or. en

Poprawka 40

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 
nałożenia obowiązku przedstawienia 
dowodów na to, że takie starania zostały 
powzięte oraz uznania skargi za 
niedopuszczalną, w przypadku gdy 
konsument nie przedstawi takich 
dowodów. 

Or. en

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. 
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Poprawka 41

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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 42

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 
procedury; strony zostają poinformowane 
o tym prawie przed rozpoczęciem 
procedury;

Or. en



PE486.223v01-00 28/35 PA\898179PL.doc

PL

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje niektórych podmiotów ADR są wiążące. Zasada wolności wymaga, żeby decyzje nie 
były wiążące dla stron sporu, chyba że są one tego świadome przed rozpoczęciem procedury i 
wcześniej zaakceptują taką sytuację. Jest to konieczne w celu umożliwienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, w przypadkach gdy strony są niezadowolone z wyników procedury.

Poprawka 44

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;

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Poufność procedur ADR

(1) Państwa członkowskie dopilnowują, 
chyba że strony uzgodnią inaczej, by ani 
podmioty ADR ani osoby fizyczne 
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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 
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. 

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
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 
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tego sporu.
(2) Przepisy ust. 1 pozostają bez 
uszczerbku dla przepisów dotyczących 
okresów przedawnienia w umowach 
międzynarodowych, których stroną są 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsiębiorcy mający siedziby na ich 
terytoriach informowali konsumentów o 
podmiotach ADR, do którychsą 
zobowiązani się zwracać, które są dla nich 
właściwe i które są właściwe dla 
rozstrzygania ewentualnych sporów 
między nimi a konsumentami. Informacje 
takie obejmują dane kontaktowe i adresy 
stron internetowych odpowiednich 
podmiotów ADR.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby nie obciążać nadmiernie przedsiębiorców oraz by dostarczyć konsumentom tylko 
informacji, które są dla nich przydatne, przedsiębiorcy powinni informować tylko o tych ADR, 
do których są zobowiązani się zwracać. Również dane kontaktowe mogą być cennym źródłem 
informacji na konsumenta.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 zawsze, kiedy przedsiębiorca odrzuca 
skargę skierowaną przez konsumenta 
bezpośrednio do niego. 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

Systematyczne dostarczanie takich informacji w paragonach byłoby zbyt obciążające dla 
przedsiębiorców, dodatkowo wiąże się z tym mała wartość dodana dla konsumenta, który 
przeczyta informacje na temat ADR tylko w przypadku zaistnienia sporu.

Poprawka 49

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 

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

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.

Or. en

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 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Komisja zostaje wyznaczona jako 
właściwy organ odpowiedzialny za 
monitorowanie funkcjonowania oraz 
rozwoju paneuropejskich podmiotów ADR 
i przyjmuje bezpośrednie powiadomienia 
od tych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać do rozwoju paneuropejskich podmiotów ADR. Warto uprościć system 
powiadomień powierzając Komisji zadanie monitorowania.

Poprawka 51

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;
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Or. en

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.

Poprawka 52

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

Or. en

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 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

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.

Or. en
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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 54

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 podmiotów 
ADR zgłoszonych jej zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i art. 15 ust. 3 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.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz powinien również zawierać paneuropejskie podmioty ADR, o których Komisja została 
bezpośrednio poinformowana.

Poprawka 55

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:

Or. en

Uzasadnienie

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


