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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2011 predložila legislatívny návrh o využívaní 
alternatívnych riešení sporov spotrebiteľov (ARS) v EÚ a zdôrazňuje význam jeho 
rýchleho prijatia;

2. podporuje Komisiu v jej želaní podporovať využívanie alternatívnych riešení sporov, 
ktoré sú rýchle, účinné a s nízkymi nákladmi, a sú schopné umožniť vytvorenie 
kvalitných obchodných vzťahov;

3. je takisto ako Komisia presvedčený, že na zabezpečenie vhodného prístupu k náprave 
na vnútornom trhu je potrebné mať možnosť ľahko uplatňovať ARS, ako aj existencia 
účinného systému kolektívneho odškodnenia, pričom tieto dve možnosti sú 
doplňujúce;

4. nalieha na potrebu zabezpečiť európskym spotrebiteľom prístup k systémom ARS pri 
vnútroštátnych sporoch, ale takisto aj pri cezhraničných sporoch, a takisto zahrnúť 
predaj on-line, ktorý je v rámci Európskej únie na silnom vzostupe;

5. pripomína, že je dôležité vyplniť súčasne medzery, pokiaľ ide o geografické pokrytie 
ARS v Európe; vyjadruje poľutovanie nad značnými odvetvovými medzerami, ktoré 
pretrvávajú vo väčšine členských štátov, keďže odvetvové pokrytie umožňuje zostaviť 
zainteresované strany, ktoré by poznali mechanizmy fungovania daného odvetvia;

6. navrhuje vypracovanie jednotnej európskej charty, v ktorej by uvádzali hlavné zásady, 
ktoré sa musia dodržiavať v rámci systémov ARS zavedených v Európe, medzi ktoré 
patrí:

– nezávislosť, nestrannosť a rozmanitosť: určením profesionálnych mediátorov sa 
musí predchádzať možným konfliktom záujmov; nestrannosť opatrenia sa môže 
úspešne zakladať na zásade spoločnej účasti osôb zo združení spotrebiteľov 
a organizácií zastupujúcich podniky;

– právomoc: zodpovední odborníci musia mať schopnosť, vzdelanie a skúsenosti na 
vykonávanie tejto funkcie; navrhuje, aby orgány s certifikátom ISO 9001 vydávali 
osvedčenie kvality, aby sa určila odborná mediácia a zabezpečila sa presnosť 
a metodológia; 

– účinnosť a rýchlosť: profesionálni mediátori musia mať k dispozícii dostatočné 
prostriedky (prispôsobené ľudské, materiálne a finančné zdroje) a byť schopní 
zachovávať krátky čas medzi podaním žaloby a prijatím rozhodnutia;

– spravodlivosť medzi spotrebiteľmi a odborníkmi, pokiaľ ide o informácie, koncepciu 
a postup, a protichodnosť, to pre každú stranu znamená možnosť oznámiť svoj názor 
a oboznámiť sa s postojmi a skutočnosťami, ktoré predložila druhá strana;

– bez poplatku: musí sa upraviť problematika nákladov na ARS s cieľom zaručiť 
príťažlivosť tohto spôsobu pre zainteresované strany; musí sa zvážiť aj celkom 
bezplatný systém pre spotrebiteľa;
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– sloboda a mimosúdna povaha: ARS musí mať dobrovoľný charakter založený na 
dodržiavaní slobodnej voľby strán počas celého procesu, vďaka ktorému majú 
kedykoľvek možnosť začať svoj spor pred súdom; v žiadnom prípade nemôže byť 
prvou povinnou etapou, skôr než sa spor začne pred súdom, a rozhodnutia, ktoré 
z toho vyplývajú, nemôžu byť záväzné, ak o tom strany neboli vopred informované 
a výslovne ich neschválili;

– proporcionalita postupov, rozhodnutí a nákladov, aby sa predišlo tomu, že ich vplyv 
neprekročí predmet a výzvu sporu; aby bolo využívane ARS prínosom aj pre malé 
a stredné podniky (MSP), musia sa znášané náklady prispôsobiť veľkosti podniku;

– transparentnosť: okrem uvedenia všeobecných informácií (typy sporov, pravidlá 
podania žaloby, pravidlá prijímania rozhodnutia a pod.) k dispozícii musí mať každá 
osoba konajúca ako mediátor povinnosť zverejňovať výročnú správu;

7. vyzýva Komisiu, aby venovala pozornosť zneniu aj „mimosúdneho urovnania sporov 
na riešenie sporov týkajúcich sa transakcií a obchodných praktík v EÚ“, ktoré je 
zložité pochopiť, pokiaľ ide o účinnú komunikáciu; odporúča zjednodušiť tento 
termín, viac naznačiť oddelenie medzi touto fázou a prechodom procesu, a objasniť 
skutočnosť, že sa tento typ sťažností týka len spotrebiteľských sporov; navrhuje 
„mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov“, „zmierlivé riešenie spotrebiteľských 
sporov“ alebo „mediácia spotrebiteľských sporov“;

8. povzbudzuje Komisiu, aby v prípade cezhraničných spotrebiteľských sporov 
ustanovila koordinačnú štruktúru na zjednodušenie prístupu a koordinácie 
vnútroštátnych ARS; takisto ju povzbudzuje k tomu, aby zriadila jednotné kontaktné
miesto a/alebo jednotné európske číslo s cieľom zjednodušiť prístup občanov 
k existujúcim systémom ARS v ich členskom štáte alebo v iných členských štátoch, 
a poskytnúť im jasné usmernenia o ich využívaní;

9. navrhuje Komisii vytvoriť viacjazyčný európsky webový portál mediácie, na ktorom 
by každý spotrebiteľ mohol klásť otázky a informovať sa o spôsobe, ako konať pri 
mediácii, o dôsledkoch, ktoré z nej vyplývajú, a o svojich právach a úlohách;

10. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby spotrebiteľ vedel o existencii ARS pred začatím 
spotrebiteľského sporu; navrhuje, aby táto informácia „proti prúdu“ zahrnula odkaz 
o možnosti využiť ARS vo všetkých zmluvných dokumentoch, ktorú by v prípade 
odborníkov, ktorí sa na ňu odvolajú, dopĺňali kontaktné údaje a spôsob podania žaloby 
v rámci týchto systémov ARS; 

11. navrhuje, aby boli obchodné komory, ako aj ďalšie profesijné organizácie povinné 
informovať podniky o existencii ARS, o možnom úžitku z ich využívania, konkrétne 
pokiaľ ide o ich možnosť podstatne znížiť počet súdnych sporov alebo aj o imidž 
podniku, a nakoniec o možnostiach obnoviť obchodné vzťahy medzi stranami 
v rozpore s arbitrážnym rozhodnutím alebo rozsudkom súdu, ktoré ponúkajú;

12. odporúča zavedenie označenia kvality spojeného s mediáciou ako možný stimul pre 
podniky, pokiaľ ide o spotrebiteľské spory, ktoré by vychádzalo z usmernení 
uznávajúcich osvedčené postupy.


