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SHORT JUSTIFICATION

The European Council has repeatedly stressed the importance of alternative methods of 
resolving disputes. In 2000 the Council approved alternative methods of settling disputes 
under civil and commercial law. Article III-269(2)(g) of the draft Treaty establishing a 
Constitution for Europe explicitly lists alternative methods of dispute settlement among the 
powers of the Community and makes the development of alternative methods of dispute 
settlement an objective.

If developing alternative methods of dispute settlement is an objective, restraint must be 
exercised in adopting legislation on the subject. New legislation will restrict the development 
of an alternative to legal proceedings.

The draftsman's view

The draftsman considers that the Commission's arguments are insufficiently clear to justify a 
directive on mediation. He therefore proposes that the directive should apply only to 
international cases. This will avoid hampering the development of mediation as an alternative 
to legal proceedings in the Member States. Experiments with mediation would then have to 
comply with the requirements of the directive. The development of alternative methods of 
dispute settlement is on the agenda of Ministries of Home Affairs in several Member States, 
and Justice Ministries are also interested in it.

The definitions provided by the Commission in Article 2 are too broad. It is necessary to limit 
them so that mediation cannot be abused. The draftsman therefore opts, in line with the 
guidelines of international mediators' organisations, to require a mediation agreement to be 
concluded in writing and to have mediation conducted by a neutral mediation expert.

In addition to defining the quality of mediation, it is necessary to provide for an independent 
complaints procedure and independent disciplinary rules. If mediation is to become a fully-
fledged alternative to legal proceedings, such instruments are essential.

Confidentiality is a feature of mediation. Article 6 links the requirements of confidentiality of 
the mediation to the possible bringing of a court action. In the draftsman's view, the 
confidentiality of mediation should also be mentioned in the heading. Moreover, not only 
statements and admissions during mediation should be treated as confidential. Behaviour 
displayed during mediation is also seen by experts as constituting evidence for proceedings. It 
is desirable to insert this in the directive.

The development of mediation in the Member States currently would not benefit from 
legislation. In amended form, this directive could help to generate confidence in mediation as 
an alternative to court action in international disputes.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Prawnej, jako komisji właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
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następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 10

(10) Mediacji nie należy postrzegać jako 
gorszej alternatywy dla postępowania 
sądowego tylko dlatego, że ugoda 
uzależniona jest od dobrej woli obu stron i 
chęci jej wyegzekwowania. Zatem wszystkie 
Państwa Członkowskie winny zapewnić 
procedurę umożliwiającą potwierdzenie 
ugody w formie orzeczenia sądowego, 
decyzji lub innego instrumentu stosowanego 
przez sąd lub organ władz publicznych.

(10) Mediacji nie należy postrzegać jako 
gorszej alternatywy dla postępowania 
sądowego tylko dlatego, że ugoda 
uzależniona jest od dobrej woli obu stron i 
chęci jej wyegzekwowania. Zatem wszystkie 
Państwa Członkowskie winny zapewnić 
procedurę umożliwiającą potwierdzenie 
ugody w formie orzeczenia sądowego, 
decyzji lub innego instrumentu stosowanego 
przez sąd lub organ władz publicznych, jeśli 
nie przewiduje tego legislacja w dziedzinie 
prawa cywilnego lub handlowego.

Uzasadnienie

W niektórych Państwach Członkowskich ugoda zawarta w drodze mediacji jest prawnie 
wiążąca bez orzeczenia sądu lub innego instrumentu prawnego. W związku z tym nie należy 
zmuszać wszystkich Państw Członkowskich do przyjmowania takiej procedury.

Poprawka 2
Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
ułatwienie dostępu do rozwiązywania 
sporów poprzez promowanie mediacji oraz 
zapewnienie właściwej relacji między 
postępowaniem mediacyjnym a sądowym.

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
ułatwienie dostępu do rozwiązywania 
sporów poprzez promowanie dobrowolnego 
stosowania mediacji przez strony oraz 
zapewnienie właściwej relacji między 
postępowaniem mediacyjnym a sądowym.

Uzasadnienie

The distinguishing feature of mediation is that both parties agree to it, and this should be 
specified.

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Artykuł 2 litera a) akapit 1

a) „mediacja” oznacza proces, bez względu 
na jego nazwę lub określenie, w którym 
przynajmniej dwie strony sporu korzystają z 
pomocy strony trzeciej w celu osiągnięcia 
porozumienia dotyczącego rozwiązania 
sporu, bez względu na to, czy proces ten 
zapoczątkowały strony, zaproponował lub 
orzekł sąd, czy też określiło prawo krajowe 
Państwa Członkowskiego.

a) „mediacja” oznacza proces, bez względu 
na jego nazwę lub określenie, w którym 
przynajmniej dwie strony sporu dążą do 
osiągnięcia porozumienia dotyczącego 
rozwiązania sporu pomiędzy nimi za 
pośrednictwem mediatora. Postępowanie to 
może być wszczęte z inicjatywy stron, sądu 
lub na podstawie nakazu sądowego za 
zgodą stron lub zgodnie z obowiązkiem 
przewidzianym w prawie krajowym Państwa 
Członkowskiego.

Uzasadnienie

This definition states that the aim is to reach agreement through a mediator, whose job is not 
to 'assist' the parties. It also makes it clear that the mediation process must always have the 
consent of both parties. This is of essential importance to its success.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 1

1. Sąd, do którego została wniesiona sprawa, 
może, jeśli jest to właściwe oraz po 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, zachęcić strony do skorzystania z 
mediacji w celu rozwiązania sporu. Sąd 
może także zawsze zwrócić się do stron o 
uczestnictwo w sesji informacyjnej na temat 
stosowania mediacji.

1. Sąd, do którego została wniesiona sprawa, 
może, jeśli jest to właściwe oraz po 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, zachęcić strony do skorzystania z 
mediacji w celu rozwiązania sporu. Sąd 
może poprosić strony o uczestnictwo w sesji 
informacyjnej na temat stosowania mediacji.

Uzasadnienie

The formulation in the original text exceeds the bounds of the framework-setting character of 
the proposal for a directive and violates the subsidiarity principle in respect of the courts.
This amendment leaves open the possibility of formulating referrals.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie promują i 
wspierają szkolenia mediatorów w celu 
umożliwienia stronom sporu dokonania 

2. Państwa Członkowskie promują i 
wspierają szkolenia mediatorów w celu 
umożliwienia stronom sporu dokonania 
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wyboru mediatora, który będzie w stanie 
poprowadzić skutecznie mediację zgodnie z 
oczekiwaniami stron.

wyboru mediatora, który będzie w stanie 
poprowadzić mediację skutecznie, 
odpowiedzialnie oraz w zgodzie z 
uzasadnionymi oczekiwaniami stron.

Uzasadnienie

It is possible that parties to a mediation procedure may enter into it with completely opposite 
expectations. The text should therefore be amended to make provision for this criterion.

Poprawka 6
Artykuł 6, nagłówek

Dopuszczalność dowodów w cywilnym 
postępowaniu sądowym

Poufność procedury mediacyjnej

Uzasadnienie

In this article, the emphasis should be on the confidentiality of the mediation procedure. It 
follows that information obtained through mediation cannot be adduced as evidence in 
judicial proceedings. This also applies to administrative judicial proceedings, and is not 
confined to civil proceedings. The amendment to the heading applies to both.

Poprawka 7
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) zaproszenie przez stronę do 
zaangażowania się w mediację lub chęć 
strony uczestniczenia w mediacji;

skreślono

Uzasadnienie

An invitation or offer by a party to end a dispute through mediation should not be covered by 
the provisions on the confidentiality of mediation.
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