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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 5a (nowy)

(5a) Niniejszą dyrektywę stosuje się również 
do mediacji w sporach konsumenckich.  
Zatem specyfika mediacji w sporach 
konsumenckich powinna być 
uwzględniona. Należy w szczególności 
przejąć zasady określone w zaleceniu 
Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie 
zasad dla pozasądowych organów, 
zaangażowanych w ugodowe 
rozwiązywanie sporów konsumenckich
(2001/310/WE).

Or. en

Uzasadnienie

Aktualne przepisy dotyczące mediacji w sporach konsumenckich składają się z dwóch zaleceń 
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Komisji określających kilka zasad, których muszą przestrzegać pozasądowe organy 
zaangażowane w alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich 
(zalecenie 1998/257 i zalecenie 2001/310). Zasady te są bardzo ważne dla zapewnienia 
powodzenia alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Należy zatem 
stwierdzić, że zasady przejrzystości, bezstronności, skuteczności i uczciwości zawarte w 
zaleceniu 2001/310 (ugodowe rozstrzyganie sporów konsumenckich) powinny zostać ujęte w 
rozpatrywanym wniosku w sprawie dyrektywy.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 6

(6) Mediacja może stanowić oszczędną i 
szybką metodę pozasądowego 
rozwiązywania sporów w sprawach 
cywilnych i handlowych, dzięki możliwości 
dostosowania się do indywidualnych potrzeb
stron. Ugody zawierane w drodze mediacji 
będą dobrowolnie egzekwowane i 
najprawdopodobniej przyczynią się do 
utrzymania przyjaznych i zrównoważonych 
stosunków pomiędzy stronami. Tego typu 
korzyści stają się jeszcze bardziej widoczne 
w sytuacjach z elementami 
transgranicznymi.

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. fr

Uzasadnienie

(nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 8

(8) Niniejsza dyrektywa winna także 
dotyczyć postępowań, w których 
przynajmniej dwie strony sporu korzystają z 
pomocy mediatora w celu osiągnięcia 
polubownego porozumienia, a pomijać 
postępowania, w których wyniku zapada 
odgórne orzeczenie dotyczące rozwiązania 

(8) Niniejsza dyrektywa winna także 
dotyczyć postępowań, w których 
przynajmniej dwie strony sporu 
transgranicznego korzystają z pomocy 
mediatora w celu osiągnięcia polubownego 
porozumienia, a pomijać postępowania, w 
których wyniku zapada odgórne orzeczenie 
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sporu, takie jak arbitraż, postępowanie u 
rzecznika praw obywatelskich czy rzecznika 
praw konsumentów, rozstrzygnięcie przez 
biegłego lub też postępowania prowadzone 
przez organy wydające oficjalne zalecenia, 
bez względu na ich prawną moc wiążącą.

dotyczące rozwiązania sporu, takie jak 
arbitraż, postępowanie u rzecznika praw 
obywatelskich czy rzecznika praw 
konsumentów, rozstrzygnięcie przez 
biegłego lub też postępowania prowadzone 
przez organy wydające oficjalne zalecenia, 
bez względu na ich prawną moc wiążącą.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnia i zawęża zakres dyrektywy.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 8

(8) Niniejsza dyrektywa winna także 
dotyczyć postępowań, w których 
przynajmniej dwie strony sporu korzystają z 
pomocy mediatora w celu osiągnięcia 
polubownego porozumienia, a pomijać 
postępowania, w których wyniku zapada 
odgórne orzeczenie dotyczące rozwiązania 
sporu, takie jak arbitraż, postępowanie u 
rzecznika praw obywatelskich czy rzecznika 
praw konsumentów, rozstrzygnięcie przez 
biegłego lub też postępowania prowadzone 
przez organy wydające oficjalne zalecenia, 
bez względu na ich prawną moc wiążącą.

(8) Niniejsza dyrektywa winna także 
dotyczyć postępowań, w których 
przynajmniej dwie strony sporu korzystają z 
pomocy mediatora w celu osiągnięcia 
polubownego porozumienia, a pomijać 
postępowania, w których wyniku zapada 
odgórne orzeczenie dotyczące rozwiązania 
sporu, takie jak arbitraż, postępowanie u 
rozjemcy sądowego, rozstrzygnięcie przez 
biegłego lub też postępowania prowadzone 
przez organy wydające oficjalne zalecenia, 
wiążące w zakresie rozstrzygnięcia sporu.

Or. fr

Uzasadnienie

Obecne brzmienie jest niejasne. Pewne mediacje przeprowadzane między podmiotami 
gospodarczymi a konsumentami będą wyłączone. W ramach tych mediacji zalecenia lub 
opinie nie maja mocy wiążącej. Należy odrzucić postępowania orzekające i pozasądowe, 
których zadaniem jest wydawanie opinii lub zaleceń posiadających moc wiążącą (tj. rozjemca 
sądowy, sędzia arbitrażowy...).
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Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 9

(9) Konieczne także jest zachowanie 
minimalnego poziomu zgodności zasad 
postępowania cywilnego, jeśli chodzi o 
wpływ mediacji na okresy ograniczenia oraz 
sposób ochrony poufności mediatora w toku 
następującego po mediacji postępowania 
sądowego. Należy także uwzględnić 
możliwość skierowania stron przez sąd do 
mediacji, przy zachowaniu zasady 
dobrowolności mediacji.

(9) Konieczne także jest zachowanie 
minimalnego poziomu zgodności zasad 
postępowania cywilnego, jeśli chodzi o 
wpływ mediacji na okresy ograniczenia oraz 
sposób ochrony poufności mediatora w toku 
następującego po mediacji postępowania 
sądowego w sprawach cywilnych i 
handlowych lub postępowania 
arbitrażowego. Należy także uwzględnić 
możliwość wskazania stronom przez sąd 
mediacji, przy zachowaniu zasady 
dobrowolności mediacji.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnia treść i podkreśla dobrowolność mediacji.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 35
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 należy 
zapewnić stronom pisemnej ugody 
możliwość złożenia wniosku o jej uznanie i 
nadanie rygoru wykonalności jej 
postanowieniom, o ile takie uznanie i 
nadanie rygoru wykonalności jest możliwe 
w świetle prawa państwa członkowskiego, w 
którym został złożony wniosek o uznanie 
i/lub nadanie rygoru wykonalności. 
Postanowienia ugody mogą uzyskać rygor 
wykonalności w drodze orzeczenia 
sądowego, decyzji lub innego aktu
stosowanego przez sąd lub inny właściwy
organ władz publicznych, zgodnie z prawem 
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państwa członkowskiego, w którym złożono 
wniosek.

Or. it

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 36
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 oraz stworzenie warunków dla ich 
polubownego rozstrzygania poprzez 
promowanie mediacji oraz dokładne 
określenie ewentualnej relacji między 
postępowaniem mediacyjnym a sądowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę liczne zalety metod polubownego rozstrzygania sporów, w szczególności 
prostotę, elastyczność, szybkość i mniejsze koszty, za cel niniejszego wniosku należy przyjąć 
stworzenie warunków dla polubownego rozstrzygania sporów.

Ponadto konieczne jest jaśniejsze zredagowanie poprawki w celu poprawy zakresu 
zastosowania dyrektywy.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 37
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 łagodzenia sporów i 
promowanie polubownego rozwiązywania 
sporów o charakterze transgranicznym 
poprzez zwiększone stosowanie mediacji 
oraz zapewnienie zrównoważonej relacji 
między postępowaniem mediacyjnym a 
sądowym.

Or. de
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Uzasadnienie

Wyjaśnia i zawęża zakres dyrektywy.

Poprawkę złożyła Bert Doorn

Poprawka 38
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 oraz stworzenie warunków dla 
polubownego rozstrzygania sporów o 
charakterze transgranicznym poprzez 
promowanie mediacji oraz zapewnienie 
zrównoważonej relacji między 
postępowaniem mediacyjnym a sądowym.

Or. nl

Uzasadnienie

Ewentualna dyrektywa powinna ograniczać się do sporów o charakterze transgranicznym.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 39
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
sprawach cywilnych i handlowych.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
zakresie transgranicznych sporów w 
sprawach cywilnych i handlowych. Nie 
obejmuje swoim zakresem spraw 
skarbowych i celnych oraz mediacji między 
podmiotami gospodarczymi. 

Or. fr

Uzasadnienie

Środki przypisane do dziedziny współpracy sądowej w sprawach cywilnych powinny być 
ograniczone do spraw o chrakterze transgranicznym. Dla uniknięcia rozszerzenia zakresu 
stosowania dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do spraw skarbowych i 
celnych. Wreszcie z uwagi na zasadę wolności umów w stosunkach między podmiotami 
gospodarczymi, podmioty gospodarcze powinny być wyłączone z zakresu zastosowania 
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dyrektywy.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 40
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
sprawach cywilnych i handlowych.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
zakresie mediacji w transgranicznych 
sporach w sprawach cywilnych i 
handlowych. Nie obejmuje swoim zakresem 
w szczególności spraw skarbowych, celnych 
czy administracyjnych lub 
odpowiedzialności państwa za działania i 
zaniechania w wykonywaniu władzy 
publicznej (acta iure imperii).

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 65 Traktatu zakres zastosowania całej dyrektywy, a nie tylko jedno z jej 
postanowień, ma być ograniczony do mediacji w sprawach o rzeczywiście transgranicznym
charakterze. Argumentacja per absurdum wystarczy, aby wykazać, że w przypadku gdyby 
art. 65 Traktatu WE zezwalał na podejmowanie środków mających zastosowanie do 
wszystkich sporów, bez względu na rzeczywiste kryterium „zagraniczności”, przytłaczająca 
większość sporów byłaby oczywiście sporami o charakterze wewnętrznym. A zatem wyraźne 
postanowienia art. 65 Traktatu WE dotyczące zarówno konieczności, aby środek przyjęty na 
podstawie tego artykułu przyczyniał się do dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego jak i 
aspektu transgranicznego spraw cywilnych, do których powinien odnosić się dany środek, 
byłyby w niewątpliwy sposób naruszane.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 41
Artykuł 1a (nowy)

Artykuł 1a
Do celów niniejszej dyrektywy mediacja w 
sporach o charakterze transgranicznym 
zachodzi, gdy:
a) szkody, za które dochodzone jest 
odszkodowanie, powstały w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w którym 
jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub 
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stałego pobytu.
b) zajście, będące przyczyną sporu, miało 
miejsce w państwie członkowskim innym 
niż państwo, w którym jedna ze stron ma 
miejsce zamieszkania lub stałego pobytu.
c) strony uczestniczące w mediacji mają 
miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w 
dwóch różnych państwach członkowskich.
d) przynajmniej jedna ze stron ma miejsce 
stałego pobytu lub zamieszkania w państwie 
członkowskim innym niż państwo 
członkowskie, w którym postanowienia 
ugody osiągniętej w drodze mediacji będą
musiały lub muszą być egzekwowane. 
Siedziba mediatora mieści się w państwie 
innym niż państwo członkowskie, w którym 
przynajmniej jedna ze stron ma miejsce 
zamieszkania lub stałego pobytu.

Or. fr

Uzasadnienie

Mediacja to proces, który różni się od rozstrzygania sporów przez sędziego. W celu 
zdefiniowania pojęcia mediacji transgranicznej należy w związku z tym przewidzieć 
rozwiązanie, które będzie dostosowane do specyfiki tego procesu. Definicja ta jest w miarę 
możliwości obszerna i ma zastosowanie do wszystkich artykułów dyrektywy. Opiera się 
bezpośrednio na rozwiązaniach przyjętych w ramach głosowania w pierwszym czytaniu w 
sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz w ramach debaty w sprawie drobnych roszczeń.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 42
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 usiłują
osiągnąć porozumienie dotyczące
rozwiązania ich sporu przy pomocy 
mediatora. Proces ten może zostać
zapoczątkowały przez strony, 
zaproponowany lub orzeczony przez sąd za 
zgodą stron.
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Or. fr

Uzasadnienie

Definicja ta uściśla, że celem mediacji jest próba osiągnięcia porozumienia przy pomocy 
mediatora, który nie został wyznaczony do udzielenia pomocy stronom. Uściśla ponadto, że 
proces mediacji wymaga każdorazowo zgody stron. Jest to istotny warunek powodzenia 
mediacji.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 43
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 dobrowolnie
korzystają z pomocy mediatora w celu 
osiągnięcia porozumienia dotyczącego 
rozwiązania sporu, bez względu na to, czy 
proces ten zapoczątkowały strony czy 
zaproponował sąd (skreślenie).

Or. fr

Uzasadnienie

Wola stron powinna być centralnym elementem mediacji. Definicja przedstawiona we 
wniosku narusza ponadto zasadę wolnej woli stron oraz łamie zasadę przyzwolenia stron. 
Odniesienie do osoby trzeciej kryje zaś w sobie ryzyko wyłączenia metod polubownego 
rozstrzygania sporów dotyczących podmiotów gospodarczych, które stanowią większą cześć 
mechanizmów mediacji stosowanych w sporach konsumenckich.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 44
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 

a) „mediacja” to dobrowolny proces. 
Oznacza pewien zorganizowany proces, bez 
względu na jego nazwę lub określenie, w 
którym przynajmniej dwie strony sporu 
usiłują osiągnąć porozumienie dotyczące
rozwiązania ich sporu przy pomocy 
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zapoczątkowały strony, zaproponował lub 
orzekł sąd, czy też określiło prawo krajowe 
Państwa Członkowskiego.

mediatora.

Or. de

Uzasadnienie

Ma na celu ulepszenie definicji mediacji poprzez sformułowanie jej w sposób bardziej 
przejrzysty. Ma w szczególności podkreślić, że mediacja to proces dobrowolny.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 45
Artykuł 2 litera (b)

(b) „mediator” oznacza osobę trzecią 
prowadzącą mediację, bez względu na jej 
nazwę lub zawód wykonywany w danym 
Państwie Członkowskim oraz sposób jej 
wyznaczenia lub formę zwrócenia się o 
poprowadzenie danej mediacji.

b) „mediator” oznacza osobę prowadzącą 
mediację, bez względu na jej nazwę lub 
zawód wykonywany w danym państwie 
członkowskim oraz sposób jej wyznaczenia 
lub formę zwrócenia się o poprowadzenie 
danej mediacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Metody polubownego rozstrzygania sporów dotyczących podmiotów gospodarczych stanowią 
większą cześć mechanizmów mediacji stosowanych w sporach konsumenckich. Toteż 
odniesienie do osoby trzeciej kryje w sobie ryzyko podważenia powiązania, które może istnieć 
między podmiotem gospodarczym i mediatorem, które jest dla konsumenta gwarantem 
nieodpłatności usługi mediacji.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 46
Artykuł 2 litera (b)

(b) „mediator” oznacza osobę trzecią 
prowadzącą mediację, bez względu na jej 
nazwę lub zawód wykonywany w danym 
Państwie Członkowskim oraz sposób jej 
wyznaczenia lub formę zwrócenia się o 
poprowadzenie danej mediacji.

b) „mediator” oznacza osobę trzecią, która 
jest wyznaczana w okolicznościach 
wskazujących na zaistnienie uzasadnionego 
oczekiwania, że mediacja zostanie 
przeprowadzona w sposób profesjonalny, 
bezstronny i rzetelny, bez względu na jej 
nazwę lub zawód wykonywany w danym 
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państwie członkowskim oraz sposób jej 
wyznaczenia lub formę zwrócenia się o 
poprowadzenie danej mediacji.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwotne określenie we wniosku Komisji jest zbyt niedokładne i prowadzi do niepewności 
prawnej. Odniesienie do Kodeksu Postępowania dla Mediatorów sporządzonego jedynie 
przez Komisję nie jest ani pożądane, ani stosowne, ponieważ prawodawca wspólnotowy nie 
uczestniczył w tworzeniu tego kodeksu. Ponadto poprzez odniesienie do Kodeksu 
Postępowania ustanowiono hierarchię kodeksów ze szkodą dla dobrych i sprawdzonych 
krajowych kodeksów postępowania.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 47
Artykuł 2 litera (ba) (nowa)

(ba) W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
spór o charakterze transgranicznym 
zachodzi, jeżeli jedna ze stron mediacji ma 
miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego 
pobytu w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie, w którym odbywa 
się mediacja.
Miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z 
art. 59 i 60 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych1.
Dla stwierdzenia zaistnienia sporu o 
charakterze transgranicznym decydujący 
jest moment, w którym strony porozumiały 
się co do zastosowania mediacji.
Dz.U. L 12 z 16.1.2001 str. 1

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienia art. 65 Traktatu WE, na których opiera się niniejsza dyrektywa, nadają UE 
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kompetencje jedynie w zakresie regulowania przypadków sporów o charakterze 
transgranicznym. Wspólnota nie jest uprawniona do regulowania spraw czystko krajowych. 
Określenie decydującego momentu dla zaistnienia sporu o charakterze transgranicznym 
wynika odpowiednio z art. 7 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 48
Artykuł 2a (nowy)

Artykuł 2a
1. Gwarantem dobrej jakości procesu 
mediacji są kryteria wymienione i 
określone w zaleceniach Komisji 
Europejskiej 98/257/WE z dnia 30 maja 
1998 r. i 2001/310/WE z dnia 4 kwietnia 
2001 r.: bezstronność, przejrzystość, 
skuteczność, uczciwość, reprezentacja, 
niezależność, sprzeczność, legalizm i 
wolność. 
2. Państwa członkowskie wspierają rozwój 
systemu certyfikacji krajowych podmiotów 
oferujących możliwość kształcenia w 
dziedzinie mediacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ poziom jakości postępowania mediacyjnego jest ważny, należy określać go w 
oparciu o art. 2a), a nie jedynie na podstawie art. 4.  W celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu jakości procesu mediacji konieczne jest odesłanie do wcześniejszych opracowań 
Komisji Europejskiej: zalecenia 98/257/WE z dnia 30 maja 1998 r. i 2001/310/WE z dnia 
4 kwietnia 2001 r. 

Kompetencje mediatora wynikają zasadniczo z jego doświadczenia zawodowego i dyrektywa 
nie powinna przyjmować wykształcenia za warunek skuteczności procesu mediacji. Natomiast 
z uwagi na to, że przybywa szkoleń w tej dziedzinie, państwa członkowskie powinny wspierać 
rozwój systemu certyfikacji podmiotów oferujących możliwość tego rodzaju kształcenia dla 
zapewnienia jego odpowiedniego poziomu.
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Poprawkę złożyła Bert Doorn

Poprawka 49
Artykuł 2a (nowy)

Artykuł 2a
1. W rozumieniu niniejszej dyrektywy, spór 
jest sporem o charakterze transgranicznym, 
gdy przynajmniej jedna ze stron 
uczestnicząca w procesie mediacji ma swoje 
miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w 
państwie członkowskim innym niż państwo, 
w którym odbywa się proces mediacji.
2. Miejsce zamieszkania określane jest 
zgodnie z art. 59 i 60 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych.
3. Transgraniczny charakter sporu zależy 
od dnia, w którym do właściwego sądu 
złożono wniosek o wydanie europejskiego 
nakazu zapłaty, w rozumieniu 
wspomnianego rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Ewentualna dyrektywa powinna ograniczać się do sporów o charakterze transgranicznym.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 50
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, zaproponować stronom
skorzystanie z mediacji w celu rozwiązania 
sporu. 
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Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dobrowolność sąd może co najwyżej zaproponować mediację. W związku z tym 
nie może istnieć obowiązek uczestnictwa w sesji informacyjnej.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 51
Artykuł 3 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla ustawodawstwa krajowego, 
które nakłada obowiązek mediacji lub 
uzależnia ją od zachęt czy sankcji, bez 
względu na to, czy rozpoczęło się już 
postępowanie sądowe, pod warunkiem że 
takie ustawodawstwo nie utrudnia 
stosowania prawa do dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, w szczególności w 
sytuacjach, gdzie jedna ze stron jest 
rezydentem w innym Państwie 
Członkowskim, niż mieści się sąd.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 52
Artykuł 3 ustęp 2a (nowy)

2a. Mediacja jest procesem dobrowolnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w bardziej przejrzysty sposób wskazać, że mediacja jest procesem dobrowolnym.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 53
Artykuł 3 ustęp 2b(nowy)
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2b. Państwa członkowskie w ten sam 
sposób informują szeroko konsumentów o 
możliwości skorzystania z mediacji i jej 
zalet. Precyzyjne informacje o możliwości 
skorzystania z mediacji powinny być 
udzielane w momencie i/lub w miejscu 
powstania sporu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zwiększenie wiedzy na temat możliwości skorzystania z postępowania mediacyjnego jest 
warunkiem sine qua non jego powodzenia.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 54
Artykuł 4

Zapewnienie jakości mediacji Jakości mediacji
1. Komisja oraz Państwa Członkowskie 
promują i wspomagają opracowywanie i 
przestrzeganie na zasadzie dobrowolności 
kodeksów postępowania przez mediatorów 
oraz organizacje świadczące usługi mediacji, 
zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i 
krajowym, a także inne skuteczne 
mechanizmy kontroli jakości świadczenia 
usług mediacji.

1. Państwa członkowskie promują wszelkimi 
środkami, jakie uznają za właściwe, 
opracowywanie i przestrzeganie na zasadzie 
dobrowolności kodeksów postępowania, a 
także inne skuteczne mechanizmy kontroli 
jakości świadczenia usług mediacji.

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

2. Państwa członkowskie promują pierwsze i 
późniejsze szkolenia mediatorów w celu 
zapewnienia skutecznego, bezstronnego i 
właściwego przeprowadzenia mediacji w 
odniesieniu do stron sporu oraz w celu 
dostosowania procedur do okoliczności 
sporu.

Or. de

Uzasadnienie

Ważnym jest, aby podkreślić, że mediacja musi być przeprowadzana w taki sposób, aby była 
sprawiedliwa, skuteczna, bezstronna i właściwa oraz aby była dostosowana do okoliczności 
sporu. Także w tym miejscu wyraźne odniesienie do Europejskiego Kodeksu Postępowania 
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dla Mediatorów byłoby niestosowne.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 55
Artykuł 4 ustęp 1a (nowy)

1a) Zasady określone w zaleceniu Komisji 
2001/310/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w 
sprawie zasad dla pozasądowych organów, 
zaangażowanych w ugodowe 
rozwiązywanie sporów konsumenckich
mają zastosowanie do procesu mediacji 
między podmiotami gospodarczymi i 
jednostkami.

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 56
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, na 
wniosek stron, możliwość potwierdzenia 
osiągniętej ugody w formie orzeczenia, 
decyzji lub innego instrumentu sądowego 
bądź też w innej formie przez sąd bądź 
organ władzy publicznej, nadający jej rygor 
wykonalności w sposób zbliżony do 
orzeczenia wydanego na mocy prawa 
krajowego, pod warunkiem że ugoda nie stoi 
w sprzeczności z prawem europejskim lub 
prawem krajowym Państwa 
Członkowskiego, w którym o to 
wnioskowano.

1. Państwa członkowskie zapewniają, na 
wyraźny wniosek obu stron, możliwość 
potwierdzenia uzyskanej w drodze mediacji
ugody w formie orzeczenia, decyzji lub 
innego instrumentu sądowego bądź też w 
innej formie przez sąd bądź organ władzy 
publicznej, nadający jej rygor wykonalności 
w sposób zbliżony do orzeczenia wydanego 
na mocy prawa krajowego, pod warunkiem 
że ugoda nie stoi w sprzeczności z prawem 
europejskim lub prawem krajowym państwa 
członkowskiego, w którym o to 
wnioskowano.

Or. fr

Uzasadnienie

Wola obu stron jest podstawowym elementem. Sąd powinien być zatem uprawniony do 
nadawania rygoru wykonalności ugodzie jedynie na wyraźny wniosek obu stron. Ponieważ 
państwa członkowskie nie mają takiej samej definicji pojęcia kompromisu, należy ponadto 
zastąpić określenie „ugoda kompromisowa” wyrażeniem „ugoda uzyskana w drodze
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mediacji”.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 57
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1a) Postanowienia ugody mogą uzyskać 
rygor wykonalności w drodze orzeczenia 
sądowego, decyzji lub aktu wydanego przez 
sąd lub inny właściwy organ władz 
publicznych, zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym złożono wniosek.

Or. it

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 58
Artykuł 6

Dopuszczalność dowodów w cywilnym 
postępowaniu sądowym

Poufność mediacji

1. Mediatorzy, a także inne osoby 
zaangażowane w zarządzanie procesem 
mediacji, nie będą zeznawać ani dostarczać 
dowodów w sądowym postępowaniu 
cywilnym w żadnej z poniższych kwestii:

1. Z uwagi na fakt, że mediacja ma 
odbywać się w sposób zgodny z zasadami 
poufności i ochrony tajemnicy zawodowej, 
państwa członkowskie zapewniają – o ile 
strony nie uzgodnią inaczej – że ani 
mediatorzy ani osoby zaangażowane w 
kierowanie procesem mediacji nie będą 
zmuszane do udostępniania w cywilnych i 
handlowych postępowaniach sądowych lub 
arbitrażu informacji wynikających z 
mediacji lub wiążących się z nią, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy:

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

a) w grę wchodzą nadrzędne przesłanki 
porządku publicznego lub inne istotne 
powody, w szczególności gdy jest to 
konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu szkód
dla zdrowia fizycznego lub psychicznego 
osób; lub

(b) wyrażone przez stronę w trakcie mediacji b) konieczne jest ujawnienie w celu 
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poglądy lub propozycje dotyczące 
ewentualnego rozwiązania sporu;

wdrożenia lub wyegzekwowania ugody 
wynikającej z mediacji.

(c) oświadczenia lub przyznania się strony 
w toku mediacji;
(d) wnioski mediatora;
(e) fakt wyrażenia przez stronę chęci 
przyjęcia propozycji mediatora w sprawie 
rozwiązania sporu;
(f) dokument przygotowany wyłącznie na 
potrzeby mediacji.
2. Ustęp 1 obowiązuje niezależnie od formy 
wspomnianej informacji lub dowodu.

2. Ustęp 1 nie narusza prawa państw 
członkowskich do podjęcia bardziej 
surowych środków mających na celu 
ochronę poufności mediacji.

3. Sąd lub inny organ wymiaru 
sprawiedliwości nie nakaże ujawnienia 
informacji, o których mowa w ust. 1, w toku 
sądowego postępowania cywilnego, a jeśli 
informacje te zostały wniesione jako dowód 
z naruszeniem ust. 1, dowód ten nie 
zostanie dopuszczony. Niemniej jednak 
takie informacje mogą zostać ujawnione 
lub dopuszczone jako dowód:
(a) w zakresie wymaganym do realizacji lub 
wyegzekwowania ugody osiągniętej 
bezpośrednio w wyniku mediacji;
(b) w ramach nadrzędnych przesłanek 
polityki publicznej, w szczególności gdy jest 
to konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu szkód 
dla zdrowia fizycznego lub psychicznego 
osób; lub
(c) za zgodą mediatora i stron.
4. Przepisy w ust. 1, 2 i 3 stosuje się bez 
względu na to, czy postępowanie sądowe 
dotyczy sporu, który jest lub był 
przedmiotem mediacji.
5. Z zastrzeżeniem ust. 1 dowód, który 
mógłby zostać dopuszczony w postępowaniu 
sądowym, nie staje się niedopuszczalny z 
powodu wykorzystania go w mediacji.

Or. de
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka wprowadza minimalne przepisy dotyczące poufności w odniesieniu tylko 
i wyłącznie do relacji między mediacją a postępowaniem sądowym. Z jednej strony, ma ona 
na celu uwzględnienie faktu, że w jurysdykcji prawa zwyczajowego poufność jest kwestią 
przywileju prawnego. Z drugiej strony nie ma większego sensu zapewnianie, że strony nie 
mogą być przymuszane do dokonywania ujawnień lub udostępniania dowodów, skoro mają 
takie prawo.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 59
Artykuł 6 ustęp 3

3. Sąd lub inny organ wymiaru 
sprawiedliwości nie nakaże ujawnienia 
informacji, o których mowa w ust. 1, w toku 
sądowego postępowania cywilnego, a jeśli 
informacje te zostały wniesione jako dowód 
z naruszeniem ust. 1, dowód ten nie zostanie 
dopuszczony. Niemniej jednak takie 
informacje mogą zostać ujawnione lub 
dopuszczone jako dowód:

3. Sąd lub inny organ wymiaru 
sprawiedliwości nie nakaże ujawnienia 
informacji, o których mowa w ust. 1, w toku 
sądowego postępowania cywilnego, a jeśli 
informacje te zostały wniesione jako dowód 
z naruszeniem ust. 1, dowód ten nie zostanie 
dopuszczony. Niemniej jednak takie 
informacje mogą zostać ujawnione lub 
dopuszczone jako dowód:

(a) w zakresie wymaganym do realizacji lub 
wyegzekwowania ugody osiągniętej 
bezpośrednio w wyniku mediacji;
(b) w ramach nadrzędnych przesłanek 
polityki publicznej, w szczególności gdy jest 
to konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu szkód 
dla zdrowia fizycznego lub psychicznego 
osób; lub

a) w ramach nadrzędnych przesłanek 
polityki publicznej, w szczególności gdy jest 
to konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu szkód 
dla zdrowia fizycznego lub psychicznego 
osób; lub  

(c) za zgodą mediatora i stron. b) za zgodą mediatora i obu stron.

Or. fr

Uzasadnienie

Podczas ust. 1 i 2 podkreśla konieczny poufny charakter procedury, ust. 3 lit. a) pozostaje w 
sprzeczności z tą zasadą. 

Jako, że art. 6 ust. 3 lit. a) podważa zasadę poufności należy go skreślić. Jednocześnie dla 
większej pewności art. 6 ust. 3 lit. c) powinien przewidywać zgodę obu stron.
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 60
Artykuł 6 ustęp 3 litera (b)

(b) w ramach nadrzędnych przesłanek 
polityki publicznej, w szczególności gdy jest 
to konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom lub zapobieżenia powstaniu szkód 
dla zdrowia fizycznego lub psychicznego 
osób; lub

b) w ramach nadrzędnych przesłanek 
polityki publicznej, w szczególności gdy jest 
to konieczne do zapewnienia ochrony 
dzieciom i konsumentom lub zapobieżenia 
powstaniu szkód dla zdrowia fizycznego lub 
psychicznego osób; lub

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnie uznaję istotne znaczenie poufności w procesie mediacji. Jednakże w procesie 
mediacji w sporach konsumenckich zasada przejrzystości odgrywa ważną rolę, zwłaszcza w 
odniesieniu do procedury (informowanie konsumentów o procedurze, kosztach, statusie 
prawnym ugody, itd.) oraz do rezultatów procedury. Choć jest to wbrew interesom podmiotów 
gospodarczych, które mogą sądzić, że dokumentowanie sprawy szkodziłoby ich reputacji na 
rynku, wprowadzenie systemu dokumentowania jest ważne dla polityki na rzecz konsumentów. 
Dobrowolny charakter mediacji w sporach konsumenckich nie może być wykorzystywany jako 
usprawiedliwienie dla niszczenia zasady przejrzystości.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 61
Artykuł 6a (nowy)

Artykuł 6a 
1. Żadne postanowienie art. 6 a) nie może 
być interpretowane jako nałożenie na 
mediatora obowiązku zachowania 
poufności, jeżeli w momencie, w którym 
strony postanowiły skorzystać z jego usług, 
nie mógł wiedzieć o transgranicznym 
charakterze mediacji. 
2. Żadne postanowienie niniejszej 
dyrektywy nie może być interpretowane 
jako naruszenie obowiązku poufności 
przewidzianego na mocy prawa państwa 
członkowskiego, mającego odpowiednio 
zastosowanie do mediatora.  
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Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 62
Artykuł 7 ustęp 1

1. Bieg okresu stosowania określonych 
środków lub okresów ograniczenia, 
dotyczących roszczenia będącego 
przedmiotem mediacji, zawiesza się, po 
zaistnieniu sporu, z dniem:

1. Bieg okresu stosowania określonych 
środków lub okresów ograniczenia, 
dotyczących sporu będącego przedmiotem 
mediacji, zawiesza się, po zaistnieniu sporu, 
z dniem:

(a) wyrażenia zgody przez strony na 
mediację;

a) wyrażenia zgody przez strony na 
mediację;

(b) nakazu podjęcia mediacji przez sąd; lub b) zaproponowanie podjęcia mediacji przez 
sąd; lub

(c) powstania obowiązku mediacji zgodnie z 
prawem krajowym Państwa 
Członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu przyjęcia terminologii o skutkach prawnych wspólnych dla państw członkowskich, 
należy zastąpić określenie „roszczenie” określeniem „spór”.

Należy również powiązać ten artykuł z poprawką 4, w której jest mowa o woli stron.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 63
Artykuł 7 ustęp 2

2. W przypadku zakończenia mediacji bez 
osiągnięcia ugody następuje wznowienie 
okresu z chwilą zakończenia mediacji, w 
której wyniku nie osiągnięto ugody, 
począwszy od momentu gdy jedna lub obie 
strony bądź mediator ogłoszą zakończenie 
mediacji lub faktyczne wycofanie się z niej. 
Okres ten może zostać w każdym przypadku 
przedłużony przynajmniej o jeden miesiąc 
od dnia wznowienia biegu okresu, z 
wyjątkiem okresu, w trakcie którego należy 
wnieść sprawę do sądu w celu zapobieżenia 

2. W przypadku zakończenia mediacji bez 
osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia 
sporu następuje wznowienie okresu z chwilą 
zakończenia mediacji, w której wyniku nie 
osiągnięto ugody, począwszy od momentu 
gdy jedna lub obie strony bądź mediator 
ogłoszą zakończenie mediacji lub faktyczne 
wycofanie się z niej. Okres ten może zostać 
w każdym przypadku przedłużony 
przynajmniej o jeden miesiąc od dnia 
wznowienia biegu okresu, z wyjątkiem 
okresu, w trakcie którego należy wnieść 
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unieważnieniu lub odwołaniu środków 
tymczasowych lub podobnych.

sprawę do sądu w celu zapobieżenia 
unieważnieniu lub odwołaniu środków 
tymczasowych lub podobnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Opinia mediatora nie może być zrównywana z ugodą. Najczęstszym rezultatem udanej 
mediacji jest zakończenie sporu, bez konieczności przedstawiania opinii mediatora. We 
wniosku w sprawie dyrektywy nie można zatem przyjąć sformułowania, zgodnie z którym 
zawarcie ugody byłoby warunkiem powodzenia mediacji.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 64
Artykuł 7 ustęp 2a (nowy)

2a) Komisja ocenia, czy możliwe jest 
przedstawienie wniosku w sprawie 
instrumentu, który zwiększałby stopień 
harmonizacji okresów przedawnienia w 
celu ułatwienia dobrego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 65
Artykuł 7a (nowy)

Artykuł 7a
Informacja dla obywateli 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność informacji dla obywateli – w 
szczególności na stronach internetowych –
dotyczących sposobu nawiązania kontaktu z 
akredytowanymi dostawcami mediacji i 
mediatorami, szczególnie tymi, którzy 
stosują się do Europejskiego Kodeksu 
Postępowania dla Mediatorów.
2. Państwa członkowskie będą zachęcać 
przedstawicieli środowiska prawniczego, 
aby poinformowali swoich klientów o 
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możliwości mediacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskch nie posiada systemu akredytowania mediatorów.  Taki system 
wprowadza stałą kontrolę państwa nad poziomem jakości postępowań mediacyjnych, 
obowiązek aktualizowania list mediatorów, wprowadzania dyplomów oraz ryzyko 
pociągnięcia do odpowiedzialności w przypadku błędu mediatora. Mogłoby wywołać to 
wrażenie darmowej reklamy, ponieważ listy nie mogą być regularnie dostosowywane i 
aktualizowane. Nie można poprzez artykuł o informowaniu obywateli zrzucać tej 
odpowiedzialności na państwa członkowskie. Należałoby ograniczyć się do zobowiązania 
państw do zapewnienia łatwego dostępu do informacji na temat procesu mediacji i 
mediatorów, np. poprzez współpracę z zrzeszeniami zawodowymi, oraz do promowania 
polityki na rzecz dobrej jakości procesu mediacji poprzez ustanawianie marek jakości 
zarządzanych przez podmioty z branży.

Poprawkę złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka 66
Artykuł 7a (nowy)

Artykuł 7a
Informowanie obywateli

Państwa członkowskie zapewniają dostęp 
obywateli do informacji o możliwości 
nawiązania kontaktu z akredytowanymi 
dostawcami mediacji i mediatorami.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostarczenie społeczeństwu informacji dotyczących uzyskania 
dostępu do akredytowanych mediatorów.

Poprawkę złożyła Bert Doorn

Poprawka 67
Artykuł 9 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie, najpóźniej do dnia 1 września 2007 r., 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie niezbędne środki ustawowe, 
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przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą i 
niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

wykonawcze i administracyjne lub 
upewniają się co do wdrożenia koniecznych 
środków przez strony mediacji w drodze 
dobrowolnej ugody, jako że państwa 
członkowskie podejmują wszystkie 
wymagane środki zapobiegawcze w celu 
zapewnienia we wszystkich okolicznościach 
osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie, 
aby tym samym zapewnić zgodność z 
niniejszą dyrektywą najpóźniej do 
1 września 2008 r., z wyjątkiem art. 8, w 
przypadku którego zgodność będzie 
należało osiągnąć do 1 września 2009 r.
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o tych środkach.

Or. nl

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość zapewnienia wdrożenia dyrektywy w drodze samoregulacji.


