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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-026  
predložené Výbor pre právne veci 

 

Správa 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom 

rozkaze 

 

Návrh nariadenia (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod -1 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Názov nariadenia sa mení takto: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach 

s nízkou hodnotou sporu. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske zjednodušené 

konanie vo veciach s hodnotou sporu do 

10 000 EUR, 

 (Tento pozmeňujúci návrh povedie 

k následným pozmeňujúcim návrhom 

v celom texte nariadenia (ES) č. 861/2007.) 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zvýšenie limitu na 10 000 EUR by bolo (5) Zvýšenie limitu na účely uhradenia 
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prínosné najmä pre malé a stredné podniky, 

ktoré v súčasnosti od súdneho sporu 

odradzujú náklady na jeho vedenie, ktoré 

sú v rámci vnútroštátneho bežného alebo 

zjednodušeného konania neprimerané 

vzhľadom na hodnotu pohľadávky, a/alebo 

ich odrádza príliš dlhé trvanie súdnych 

konaní. Zvýšenie limitu by zlepšilo prístup 

k účinnému a nákladovo efektívnemu 

justičnému opravnému prostriedku v 

prípade cezhraničných sporov s účasťou 

MSP. Rozšírenie prístupu k spravodlivosti 

by posilnilo dôveru v cezhraničné 

transakcie a prispelo by k väčšiemu 

využívaniu príležitostí, ktoré ponúka 

vnútorný trh. 

všetkých pohľadávok voči právnickým 

osobám do výšky 10 000 EUR by bolo 

prínosné najmä pre malé a stredné podniky, 

ktoré v súčasnosti od súdneho sporu 

odradzujú náklady na jeho vedenie, ktoré 

sú v rámci vnútroštátneho bežného alebo 

zjednodušeného konania neprimerané 

vzhľadom na hodnotu pohľadávky, a/alebo 

ich odrádza príliš dlhé trvanie súdnych 

konaní. Zvýšenie limitu by zlepšilo prístup 

k účinnému a nákladovo efektívnemu 

justičnému opravnému prostriedku 

v prípade cezhraničných sporov s účasťou 

MSP. Rozšírenie prístupu k spravodlivosti 

by posilnilo dôveru v cezhraničné 

transakcie a prispelo by k väčšiemu 

využívaniu príležitostí, ktoré ponúka 

vnútorný trh. Na účely tohto nariadenia by 

sa pohľadávka mala považovať za 

pohľadávku uplatňovanú voči právnickej 

osobe, ak aspoň jeden z odporcov je 

právnickou osobou, ktorá je ako taká 

uznaná právom členského štátu alebo 

tretieho štátu, okrem jednotlivca 

konajúceho v jeho vlastnom mene. 

Pohľadávky uplatňované voči 

jednotlivcom konajúcim v ich vlastnom 

mene by mali byť uhradené iba v prípade, 

že ide o pohľadávky do výšky maximálne 

5 000 EUR.  

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Európske konanie vo veciach s nízkou 

hodnotou sporu by sa mohlo ďalej zlepšiť 

využitím technologického vývoja v oblasti 

spravodlivosti, ktorý zmazáva geografické 

vzdialenosti a ich dôsledky v podobe 

vysokých trov konania a jeho dlhšieho 

trvania, čo sú faktory sťažujúce prístup k 

spravodlivosti. 

(8) Európske zjednodušené konanie by sa 

mohlo ďalej zlepšiť využitím 

technologického vývoja v oblasti 

spravodlivosti, ktorý by mal zmazať 

geografické vzdialenosti a ich dôsledky 

v podobe vysokých trov konania a jeho 

dlhšieho trvania, čo sú faktory sťažujúce 

prístup k spravodlivosti. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Ústne pojednávanie, ako aj 

vykonávanie dôkazov prostredníctvom 

vypočúvania svedkov, znalcov alebo strán, 

by sa mali realizovať pomocou 

prostriedkov diaľkovej komunikácie. 

Nemalo by tým však byť dotknuté právo 

strán osobne sa zúčastniť na ústnom 

pojednávaní súdu. V rámci ústneho 

pojednávania a vykonávania dôkazov by 

členské štáty mali používať moderné 

prostriedky diaľkovej komunikácie 

umožňujúce vypočutie osôb bez toho, aby 

museli cestovať k súdu alebo tribunálu. Ak 

má vypočúvaná osoba bydlisko v inom 

členskom štáte, než je členský štát vo veci 

konajúceho súdu, ústne pojednávanie by sa 

malo zorganizovať v súlade s pravidlami 

stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 

1206/200117. Ak strana, ktorá má byť 

vypočutá, má bydlisko v členskom štáte 

príslušného súdu alebo tribunálu alebo v 

tretej krajine, ústne pojednávanie sa môže 

realizovať prostredníctvom 

videokonferencie, telekonferencie alebo 

pomocou inej vhodnej technológie 

diaľkovej komunikácie v súlade s 

vnútroštátnym právom. Strana by mala mať 

vždy právo osobne sa zúčastniť na ústnom 

pojednávaní, ak o to požiada. Súd alebo 

tribunál by mal použiť najjednoduchší a 

najmenej nákladný spôsob vykonávania 

dôkazov. 

(12) Ústne pojednávanie, ako aj 

vykonávanie dôkazov prostredníctvom 

vypočúvania svedkov, znalcov alebo strán, 

by sa mali realizovať pomocou 

prostriedkov diaľkovej komunikácie. 

Nemalo by tým však byť dotknuté právo 

strán osobne sa zúčastniť na ústnom 

pojednávaní súdu. V rámci ústneho 

pojednávania a vykonávania dôkazov by 

členské štáty mali používať moderné 

prostriedky diaľkovej komunikácie 

umožňujúce vypočutie osôb bez toho, aby 

museli cestovať k súdu alebo tribunálu. Ak 

má vypočúvaná osoba bydlisko v inom 

členskom štáte, než je členský štát vo veci 

konajúceho súdu, ústne pojednávanie by sa 

malo zorganizovať v súlade s pravidlami 

stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 

1206/200117. Ak strana, ktorá má byť 

vypočutá, má bydlisko v členskom štáte 

príslušného súdu alebo tribunálu alebo 

v tretej krajine, ústne pojednávanie sa 

môže realizovať prostredníctvom 

videokonferencie, telekonferencie alebo 

pomocou inej vhodnej technológie 

diaľkovej komunikácie v súlade 

s vnútroštátnym právom. Strana, ktorá to 

požaduje, by mala mať vždy právo osobne 

sa na súd alebo tribunál dostaviť a byť 

vypočutá alebo mať svedka, aby sa 

dostavil a bol vypočutý. Súd alebo tribunál 

by mal použiť najjednoduchší a najmenej 

nákladný spôsob vykonávania dôkazov. 

__________________ __________________ 

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. 

mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 

členských štátov pri vykonávaní dôkazov v 

občianskych a obchodných veciach (Ú. v. 

ES L 174, 27.6.2001, s. 1). 

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. 

mája 2001 o spolupráci medzi súdmi 

členských štátov pri vykonávaní dôkazov 

v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. 

ES L 174, 27.6.2001, s. 1). 
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Odôvodnenie 

Pri vypočúvaní svedkov je priamosť a ústny charakter konania zásadou, ktorá sa musí 

rešpektovať.  

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Rozhodovanie navrhovateľa pri 

zvažovaní podania žaloby môžu ovplyvniť 

potenciálne náklady na sporové konanie. V 

rámci týchto nákladov môžu navrhovateľa 

od žaloby odradiť súdne poplatky, a to 

najmä v tých členských štátoch, v ktorých 

je výška súdnych poplatkov neprimeraná. 

Výška súdnych poplatkov by mala byť 

primeraná k hodnote pohľadávky, aby sa 

zabezpečil prístup k justícii v prípade 

cezhraničných pohľadávok s nízkou 

hodnotou. Cieľom tohto nariadenia nie je 

harmonizovať výšku súdnych poplatkov, 

ale zaviesť ich maximálnu výšku, čo by 

pre značný počet navrhovateľov zlepšilo 

prístupnosť konania a súčasne členským 

štátom poskytlo široký priestor pre vlastné 

uváženie pri voľbe metódy výpočtu výšky 

súdnych poplatkov. 

(13) Jedným zo základných faktorov, 

ktoré majú vplyv na rozhodovanie 

navrhovateľa pri zvažovaní podania 

žaloby, sú potenciálne náklady na sporové 

konanie. V rámci týchto nákladov môžu 

navrhovateľa od žaloby odradiť súdne 

poplatky, a to najmä v tých členských 

štátoch, v ktorých je výška súdnych 

poplatkov neprimeraná. Výška súdnych 

poplatkov by mala byť stanovená na 

úrovni, ktorá neprekračuje poplatky 

účtované za rovnocenné postupy, ktoré 

majú národný charakter. Očakáva sa, že 

poplatky účtované na rovnakej alebo 

nižšej úrovni podporia uplatňovanie 

európskeho zjednodušeného konania, 

sčasti tým, že z neho vytvoria nákladovo 

efektívny a porovnateľný nástroj 

voči známejším domácim konaniam. 

V členských štátoch, v ktorých domáce 

konania neexistujú, by sa súdne poplatky 

mali stanoviť na úrovni, ktorá nie je 

neprimeraná k hodnote pohľadávky. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Navrhovateľ by nemal byť nútený 

cestovať alebo najať si právnika kvôli 

platbe súdnych poplatkov. Všetky súdy a 

tribunály so súdnou právomocou pre 

európske konania vo veciach s nízkou 

hodnotou sporu by mali akceptovať 

minimálne bankové prevody a systémy 

(14) Navrhovateľ by nemal byť nútený 

cestovať alebo najať si právnika kvôli 

platbe súdnych poplatkov. Všetky súdy 

a tribunály so súdnou právomocou pre 

európske zjednodušené konania by mali 

akceptovať minimálne bankové prevody, 

systémy platby online kreditnou alebo 
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platby online kreditnou alebo debetnou 

kartou. 

debetnou kartou alebo iné metódy 

diaľkovej platby. 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje 

v občianskych a obchodných veciach, 

v ktorých hodnota pohľadávky v čase 

doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie 

pohľadávky príslušnému súdu alebo 

tribunálu nepresahuje 10 000 EUR bez 

akýchkoľvek úrokov, výdavkov 

a nákladov, a to bez ohľadu na povahu 

súdu či tribunálu. Neuplatňuje sa najmä na 

daňové, colné ani správne veci ani na 

zodpovednosť štátu za konanie alebo 

nečinnosť pri výkone štátnej moci (acta 

jure imperii). 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje 

v občianskych a obchodných veciach, 

v ktorých hodnota pohľadávky v čase 

doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie 

pohľadávky príslušnému súdu alebo 

tribunálu je do výšky 10 000 EUR, ak sa 

uplatňuje voči právnickej osobe, alebo je 

nižšia než 5 000 EUR, ak sa uplatňuje 

voči fyzickej osobe, bez akýchkoľvek 

úrokov, výdavkov a nákladov, a to bez 

ohľadu na povahu súdu či tribunálu. 

Neuplatňuje sa najmä na daňové, colné ani 

správne veci ani na zodpovednosť štátu za 

konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej 

moci (acta jure imperii). 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 861/2007  

Článok 2 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje v 

prípadoch, v ktorých sa v čase doručenia 

tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky 

príslušnému súdu alebo tribunálu 

nachádzajú všetky nasledujúce prvky, 

pokiaľ sú relevantné, v jedinom členskom 

štáte: 

vypúšťa sa 

a) bydlisko alebo obvyklý pobyt strán;  

b) miesto plnenia zmluvy;  

c) miesto, na ktorom sa udali skutočnosti, 

na ktorých je založená pohľadávka; 
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d) miesto vykonávania rozsudku;  

e) príslušný súd alebo tribunál.  

Bydlisko sa určuje v súlade s [článkami 

59 a 60 nariadenia (ES) č. 

44/2001]/[článkami 62 a 63 nariadenia 

(EÚ) č. 1215/2012]. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 2 – odsek 3 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) pracovné právo; vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 2 – odsek 3 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) porušenia práva na súkromie a práva 

na ochranu osobnosti vrátane poškodenia 

dobrého mena. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Keďže práva na ochranu osobnosti už nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti nariadenia 

Brusel I, nemalo by sa pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky na konanie vo veciach s nízkou 

hodnotou sporu. 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 3 sa vypúšťa. vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 4 – odsek 4 – druhý pododsek 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Súd informuje navrhovateľa o takomto 

zamietnutí. 

Súd, ktorý rozhodol o podstate 

pohľadávky, informuje navrhovateľa 

o takomto zamietnutí a možných 

prostriedkoch nápravy proti prijatému 

rozhodnutiu. 

Odôvodnenie 

Súd, ktorý rozhodol o pohľadávke, by mal informovať navrhovateľa o možných prostriedkoch 

nápravy proti prijatému rozhodnutiu. Tento prostriedok nápravy by mal stanoviť každý 

členský štát v súlade so svojim uplatniteľným vnútroštátny právom. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 4 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty zabezpečia, aby vzorové 

tlačivo A návrhu na uplatnenie pohľadávky 

bolo k dispozícii v listinnej forme na 

všetkých súdoch a tribunáloch, na ktorých 

sa môže začať európske konanie vo 

veciach s nízkou hodnotou sporu, ako aj v 

elektronickej forme na webových 

stránkach týchto súdov alebo príslušného 

ústredného orgánu. 

5. Členské štáty zabezpečia, aby si všetky 

súdy a tribunály, na ktorých možno začať 

európske zjednodušené konanie, splnili 

záväzok poskytnúť občanom 

prostredníctvom príslušných služieb 

vzorové tlačivo A návrhu na uplatnenie 

pohľadávky v listinnej forme a aby bolo 

k dispozícii na všetkých súdoch 

a tribunáloch, na ktorých sa môže začať 

európske zjednodušené konanie, ako aj 

v elektronickej forme na webových 

stránkach týchto súdov alebo príslušného 

ústredného orgánu. 

Odôvodnenie 

Uplatňovanie navrhovaného znenia nariadenia by mohlo priniesť určité problémy, najmä 

pokiaľ ide o poskytovanie vzorového tlačiva A návrhu na uplatnenie pohľadávky občanom 

v papierovej podobe. Napríklad v Rumunsku treba stanoviť jasnú povinnosť pre súdy, aby dali 

vzorové tlačivo A návrhu na uplatnenie pohľadávky k dispozícii občanom v papierovej 
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podobe prostredníctvom registra, keďže rumunské súdy zatiaľ túto pracovnú metódu neprijali 

a občanom sa vzorové tlačivá návrhov na uplatnenie pohľadávky, formuláre, vzorové žiadosti 

súdom atď. neposkytujú v papierovej podobe. 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 4 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 5 – odsek 1 – druhý pododsek – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) obidve strany prejavia vôľu k súdnemu 

zmieru a na tento účel požiadajú o ústne 

pojednávanie. 

b) obidve strany prejavia vôľu k súdnemu 

zmieru, pričom zmier nemožno dosiahnuť 

prostredníctvom korešpondencie. 

Odôvodnenie 

Ústne pojednávania by v rámci súdneho zmieru nemali byť povinné. Mali by sa konať, iba ak 

je to potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 5 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ústne pojednávanie sa uskutoční 

prostredníctvom videokonferencie, 

telekonferencie alebo iných vhodných 

prostriedkov diaľkovej komunikácie v 

súlade s nariadením Rady (ES) č. 

1206/2001, ak má strana, ktorá má byť 

vypočutá, bydlisko v členskom štáte inom, 

než je členský štát príslušného súdu alebo 

tribunálu. 

1. Po uplynutí [3 rokov od nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia] sa každé ústne 

pojednávanie uskutoční prostredníctvom 

videokonferencie, telekonferencie alebo 

iných vhodných prostriedkov diaľkovej 

komunikácie v súlade s nariadením Rady 

(ES) č. 1206/2001, ak má strana, ktorá má 

byť vypočutá, bydlisko v členskom štáte 

inom, než je členský štát príslušného súdu 

alebo tribunálu. 

 1a. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné súdy a tribunály boli vybavené 

vhodnou technológiou diaľkovej 

komunikácie. 

2. Strana má vždy právo byť osobne 

prítomná a vypočutá na pojednávaní na 

súde alebo tribunáli, ak o to požiada. 

2. Strana má vždy právo byť osobne 

prítomná a vypočutá na pojednávaní na 

súde alebo tribunáli, ak o to požiada. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 6 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Súd alebo tribunál dovolí stranám 

položiť vypočúvanému svedkovi písomné 

otázky, ak to považuje za potrebné na 

dosiahnutie spravodlivého uhradenia 

pohľadávky. Súd alebo tribunál postúpi 

otázky, ktoré strany položili, svedkom 

a informuje ich o konečnom termíne, do 

ktorého sú svedkovia povinní poskytnúť 

stranám písomnú odpoveď, a postúpia ich 

odpoveď súdu alebo tribunálu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 6 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 9 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Experta, ktorý má byť vypočutý podľa 

odseku 2a, vymenuje súd alebo tribunál. 

Odôvodnenie 

Postup vymenovania experta by mal byť presne uvedený v texte nariadenia. V texte by sa 

malo takisto uviesť, či sú strany oprávnené mať svojho vlastného experta a či majú možnosť 

klásť otázky expertovi. Pokiaľ ide o možnosť, aby strany adresovali otázky svedkom 

v písomnej podobe, toto právo by malo byť regulované s cieľom zabezpečiť rešpektovanie 

práva strán na obhajobu a dosiahnutie spravodlivého uhradenia pohľadávky. 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 11 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby strany 

mali pri vyplňovaní tlačív k dispozícii 

praktickú pomoc. Takáto pomoc je k 

dispozícii najmä na zistenie toho, či na 

vyriešenie dotknutého sporu možno použiť 

toto konanie, na určenie príslušného súdu, 

výpočet dlžných úrokov a určenie 

dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby strany 

mali pri vyplňovaní tlačív k dispozícii 

praktickú pomoc. Takáto pomoc sa 

poskytne bezplatne a je k dispozícii najmä 

na zistenie toho, či na vyriešenie 

dotknutého sporu možno použiť toto 

konanie, na určenie príslušného súdu, 

výpočet dlžných úrokov a určenie 

dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť. 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Dokumenty uvedené v článku 5 ods. 2 a 

článku 7 ods. 2 sa doručujú poštovou 

službou alebo elektronickými 

prostriedkami s potvrdením o prijatí s 

uvedením dátumu prijatia. Dokumenty sa 

doručujú elektronicky iba strane, ktorá 

vopred výslovne súhlasila s tým, že 

dokumenty môžu byť doručené 

elektronicky. Potvrdením doručenia 

elektronickými prostriedkami môže byť 

automatické potvrdenie doručenia. 

1. Dokumenty uvedené v článku 5 ods. 2 

a článku 7 ods. 2 sa doručujú poštovou 

službou alebo elektronickými 

prostriedkami s potvrdením o prijatí 

s uvedením dátumu prijatia. Touto službou 

sa zamedzí zneužitiu a zaručí sa 

dôvernosť. Dokumenty sa doručujú 

elektronicky iba strane, ktorá vopred 

výslovne súhlasila s tým, že dokumenty 

môžu byť doručené elektronicky. 

Potvrdením doručenia elektronickými 

prostriedkami môže byť aj automatické 

potvrdenie doručenia. 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia  

Článok 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 13 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Každá písomná komunikácia medzi súdom 

alebo tribunálom a stranami, ktorá nie je 

uvedená v odseku 1, sa vykonáva 

prostredníctvom elektronických 

Každá písomná komunikácia medzi súdom 

alebo tribunálom a stranami, ktorá nie je 

uvedená v odseku 1, sa vykonáva 

prostredníctvom elektronických 
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prostriedkov s potvrdením o prijatí, ak sú 

takéto prostriedky akceptovateľné v rámci 

konaní podľa vnútroštátneho práva, a iba 

vtedy, ak strana súhlasí s použitím 

takýchto prostriedkov komunikácie.  

prostriedkov s potvrdením o prijatí, ak sú 

takéto prostriedky akceptovateľné v rámci 

konaní podľa vnútroštátneho práva. 

Odôvodnenie 

Postačuje tu odkaz na vnútroštátne právo. Na európskej úrovni by nemala existovať žiadna 

dodatočná požiadavka na súhlas strán, pokiaľ takáto požiadavka neexistuje na vnútroštátnej 

úrovni. 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 9 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 15a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Súdne poplatky spojené s európskym 

konaním vo veciach s nízkou hodnotou 

sporu nepresahujú 10 % hodnoty 

pohľadávky bez akýchkoľvek úrokov, 

výdavkov a nákladov. Ak členské štáty 

ukladajú minimálnu výšku súdnych 

poplatkov v prípade európskeho konania 

vo veciach s nízkou hodnotou sporu, táto 

minimálna výška súdnych poplatkov 

nepresahuje 35 EUR v čase, keď sa tlačivo 

návrhu na uplatnenie pohľadávky doručí 

príslušnému súdu alebo tribunálu. 

1. Súdne poplatky spojené s európskym 

zjednodušeným konaním nepresahujú 5 % 

hodnoty pohľadávky bez akýchkoľvek 

úrokov, výdavkov a nákladov. Ak členské 

štáty ukladajú minimálnu výšku súdnych 

poplatkov v prípade európskeho konania 

vo veciach s nízkou hodnotou sporu, táto 

minimálna výška súdnych poplatkov 

nepresahuje 35 EUR v čase, keď sa tlačivo 

návrhu na uplatnenie pohľadávky doručí 

príslušnému súdu alebo tribunálu. 

Odôvodnenie 

Navrhovaná úroveň 10 % hodnoty pohľadávky je príliš vysoká. Bolo by vhodnejšie stanoviť 

výšku kolkovného na 5 % hodnoty pohľadávky (či dokonca 3 %). V prípade pohľadávky 

s maximálnou hodnotou 10 000 EUR by teda výška poplatku predstavovala 500 EUR alebo 

približne 2 217.35 rumunských lei. 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 9 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 15a – odsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Každý členský štát stanoví hranicu 

minimálneho príjmu, v rámci ktorej sa od 

strán nebude vyžadovať zaplatenie 

súdnych poplatkov. 

Odôvodnenie 

Strany s veľmi nízkym príjmom by nemali mať povinnosť platiť súdne poplatky. Keďže sa však 

minimálna mzda a životná úroveň v jednotlivých členských štátoch líši, nie je vhodné stanoviť 

na tento účel jednotný limit pre celú Európu. Každý členský štát by si teda mal stanoviť 

vlastnú hranicu, podľa možnosti na základe národnej minimálnej mzdy. 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 9 

Nariadenie (ES) č. 861/2007 

Článok 15a – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby strany mohli 

platiť súdne poplatky pomocou 

prostriedkov diaľkovej platby vrátane 

bankového prevodu a systému platby 

online kreditnou alebo debetnou kartou. 

Členské štáty zabezpečia, aby strany mohli 

platiť súdne poplatky pomocou 

prostriedkov diaľkovej platby vrátane 

bankového prevodu alebo systému platby 

online kreditnou alebo debetnou kartou. 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby sa súdne poplatky dali platiť na diaľku, a teda aby nebolo nevyhnutné 

vycestovať iba na účel ich zaplatenia. Členské štáty by však nemali mať povinnosť poskytovať 

viac ako jeden spôsob platby na diaľku. 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 16 

Nariadenie (ES) č. 861/2007  

Článok 28 – prvý odsek 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru do [5 rokov od dátumu 

začatia uplatňovania tohto nariadenia] 

správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru do [5 rokov od 

dátumu začatia uplatňovania tohto 

nariadenia] správu o uplatňovaní tohto 
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tejto správe sa podľa potreby pripoja 

legislatívne návrhy. 

nariadenia. K tejto správe sa podľa potreby 

pripoja legislatívne návrhy. Do [2 rokov od 

dátumu uplatňovania] sa pripraví 

dočasná správa, ktorou sa preskúma 

šírenie informácií o európskom 

zjednodušenom konaní v členských 

štátoch, pričom správa môže obsahovať 

odporúčania o tom, ako zlepšiť 

informovanosť verejnosti o tomto 

nástroji. 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1896/2006 

Článok 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Článok 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006 

sa nahrádza takto: 

 „Článok 20 

 Minimálne požiadavky na preskúmanie 

rozsudku 

 1. Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 

16 ods. 2 je odporca oprávnený požiadať 

o preskúmanie európskeho platobného 

rozkazu na súde alebo tribunáli so súdnou 

právomocou členského štátu, v ktorom bol 

rozkaz vydaný, ak 

 a) platobný rozkaz nebol doručený 

v dostatočnom predstihu a takým 

spôsobom, aby si mohol zabezpečiť 

obhajobu; alebo 

 b) odporcovi bolo zabránené namietať 

proti pohľadávke z dôvodu vyššej moci 

alebo z dôvodu mimoriadnych okolností 

bez jeho vlastného zavinenia. 

 Oprávnenie požiadať o preskúmanie, ako 

je stanovené v prvom pododseku, sa však 

neuplatňuje vtedy, ak odporca nenapadol 

rozsudok, keď tak mohol urobiť.  

 2. Po uplynutí lehoty ustanovenej v 

článku 16 ods. 2 je odporca oprávnený 
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požiadať aj o preskúmanie európskeho 

platobného rozkazu na príslušnom súde 

členského štátu pôvodu v prípade, že 

platobný rozkaz bol zjavne chybne vydaný, 

s prihliadnutím na požiadavky uvedené 

v tomto nariadení alebo z dôvodu iných 

výnimočných okolností. 

 3. Lehota na podanie žiadosti 

o preskúmanie je 30 dní. Začína plynúť 

odo dňa, keď sa odporca skutočne 

oboznámil s obsahom rozkazu a mohol 

konať, najneskôr však odo dňa prvého 

vykonávacieho opatrenia, v dôsledku čoho 

úplne alebo čiastočne zanikla možnosť 

nakladať s majetkom odporcu. Predĺženie 

tejto lehoty z dôvodu vzdialenosti nie je 

prípustné. 

 4. Ak súd zamietne žiadosť o preskúmanie 

uvedenú v odseku 1 alebo 2 preto, že nie 

je splnený žiaden z dôvodov na 

preskúmanie uvedených v týchto 

odsekoch, európsky platobný rozkaz 

zostáva v platnosti. 

 Ak súd rozhodne, že preskúmanie je 

opodstatnené z jedného z dôvodov 

uvedených v odseku 1 alebo 2, európsky 

platobný rozkaz sa považuje za neplatný. 

Veriteľ však nestráca prospech 

vyplývajúci z prerušenia plynutia 

premlčacích lehôt.“ 

Odôvodnenie 

Článok 18 nariadenia 861/2007 sa zmení spôsobom zlučiteľným s príslušným ustanovením 

nariadenia 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí 

a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti v záujme objasnenia a uľahčenia jeho 

uplatňovania v praxi. Keďže neexistuje dôvod, prečo sa tieto ustanovenia o preskúmaní, 

ktorých účel je presne ten istý, v rôznych európskych nariadeniach formulujú rôzne, je vhodné 

zmeniť aj príslušný článok 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006. 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – druhý odsek 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uplatňuje sa po uplynutí [6 mesiacov od 

dátumu nadobudnutia účinnosti 

nariadenia]. 

Uplatňuje sa po uplynutí [12 mesiacov od 

dátumu nadobudnutia účinnosti 

nariadenia], s výnimkou článku 1 bodov 13 

až 15, ktoré sa uplatňujú odo dňa 

nadobudnutia účinnosti. 

Odôvodnenie 

Uvedené články sa musia začať uplatňovať skôr, keďže z nich vyplývajú členským štátom 

povinnosti, ktoré treba splniť do dátumu začatia uplatňovania zmien, a zároveň Komisii 

umožňujú prijať požadované formuláre prostredníctvom delegovania. 

 


