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P6_TA(2007)0088 

Mediácia v občianskych a obchodných veciach ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch sprostredkovania vo veciach 

občianskych a obchodných (KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD)) 

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0718), 

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 61 písm. c) a 67 ods. 5 Zmluvy o ES, v súlade s 

ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0154/2004), 

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0074/2007), 

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh, alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii. 
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P6_TC1-COD(2004)0251 

 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 

na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o určitých 

aspektoch sprostredkovania vo veciach občianskych a obchodných 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 61 písm. c) 

a článok 67 ods. 5 druhá zarážka, 

so zreteľom na návrh Komisie, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2, 

keďže: 

(1) Spoločenstvo si ako svoj cieľ stanovilo zachovanie a rozvoj priestoru slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorej je zabezpečený slobodný pohyb osôb. Pre tento 

cieľ Spoločenstvo hodlá prijať, okrem iných, opatrenia v oblasti spolupráce súdov 

v občianskych veciach, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie vnútorného trhu. 

(2) Prístup k spravodlivosti je základnou zásadou a s cieľom zabezpečiť lepší prístup k 

spravodlivosti Európska rada na schôdzi v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 

žiadala, aby členské štáty vytvorili alternatívne, mimosúdne konania. 

(3) V roku 2000 Rada prijala závery o alternatívnych spôsoboch urovnávania sporov 

podľa občianskeho a obchodného práva s konštatovaním, že vytvorenie základných 

princípov v tejto oblasti je kľúčový krok smerom k zodpovedajúcemu rozvoju a 

pôsobeniu mimosúdnych postupov pri urovnávaní sporov v občianskych a 

obchodných veciach, pokiaľ ide o zjednodušenie a zlepšenie prístupu k spravodlivosti. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 286, 17.11.2005, s. 1. 
2 Pozícia Európskeho parlamentu z 29. marca 2007. 
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(4) V roku 2002 Európska komisia predložila Zelenú knihu, ktorá obsahovala opis 

existujúceho stavu pokiaľ ide o alternatívne postupy urovnávania sporov v Európe a 

začala rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a zúčastnenými stranami o možných 

opatreniach na podporu využívania sprostredkovania. 

(5) Cieľ zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti, ako súčasť politiky Európskej únie na 

vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, by mal zahŕňať prístup 

k súdnym i mimosúdnym spôsobom riešenia sporov. Táto smernica by mala prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o poskytovanie a 

využívanie sprostredkovateľských služieb. 

(6) Táto smernica sa uplatňuje aj na mediáciu v spotrebiteľskej oblasti. Preto by mala 

zohľadniť špecifickosť mediácie v tejto oblasti. Smernica by predovšetkým mala 

zahŕňať zásady stanovené v odporúčaní Komisie 2001/310/ES zo 4. apríla 2001 o 

zásadách mimosúdnych orgánov zapojených do riešenia spotrebiteľských sporov 

dohodou1. 

(7) Mediácia môže poskytnúť lacné a rýchle mimosúdne riešenie sporov v občianskych a 

obchodných veciach uplatnením postupov „šitých na mieru“ podľa potrieb 

zúčastnených strán. Je väčšia pravdepodobnosť, že dohody, ktoré sú výsledkom 

mediácie, sa budú plniť dobrovoľne a je pravdepodobnejšie, že sa zachová priateľský 

a udržateľný vzťah medzi zúčastnenými stranami. Tieto výhody sú ešte zreteľnejšie 

v prípadoch, ktoré vykazujú cezhraničné aspekty. 

(8) Rámcové právne predpisy, ktoré sa zaoberajú najmä kľúčovými aspektmi občianskeho 

procesného práva, sú teda potrebné na podporu ďalšieho využívania sprostredkovania 

a musia zabezpečiť, aby sa zúčastnené strany, ktoré siahnu po sprostredkovaní, mohli 

spoľahnúť na predvídateľný právny rámec. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 109, 19.4.2001, s. 56. 
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(9) Členské štáty sú podnecované k uplatňovaniu ustanovení tejto smernice aj na 

vnútroštátne prípady, a to najmä na uľahčenie riadneho fungovania vnútorného 

trhu. Skutočnosť, že ustanovenia tejto smernice sú formulované tak, akoby sa týkali 

len prípadov s cezhraničným dosahom, by nemala mať obmedzujúci účinok pre 

predpisy vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré v súčasnosti upravujú 

vykonateľnosť dohôd dosiahnutých mediáciou, dôvernosť mediácie alebo vplyv 

mediácie na premlčacie a prekluzívne doby aj v prípadoch, ktoré nepatria do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice.  

(10) Táto smernica by sa mala zaoberať postupmi, v ktorých dvom alebo viacerým 

zúčastneným stranám pomáha mediátor dospieť k priateľskej dohode o urovnaní 

cezhraničného sporu, ale nemala by obsahovať procesy, ako sú predzmluvné 

rokovania alebo procesy prisudzujúceho charakteru, ako je arbitráž, súdne 

zmierovacie systémy, programy obhajcu ľudských práv (ombudsmana), programy pre 

sťažnosti spotrebiteľov, znalecké posudky alebo postupy vykonávané orgánmi, ktoré 

ako riešenie sporu vydávajú formálne odporúčania, či už právne záväzné alebo nie. 

Takisto by sa mali riešiť prípady, v ktorých súd zúčastneným stranám odporučí 

mediáciu alebo mediáciu nariadi vnútroštátny právny poriadok, pričom však 

naďalej platí zásada, že mediácia je dobrovoľný proces a vnútroštátne právne 

predpisy, ktoré vyžadujú, aby mediácia bola povinná alebo závislá od stimulov alebo 

sankcií, by nemali zúčastneným stranám brániť v uplatňovaní ich práva na prístup 

k súdnemu systému. Okrem toho by do rozsahu pôsobnosti tejto smernice mala byť 

zahrnutá mediácia vedená sudcom, ktorý nie je zodpovedný za žiadne súdne konanie 

týkajúce sa spornej otázky či otázok. Táto smernica by sa však nemala vzťahovať na 

snahy súdu alebo sudcu povereného urovnaním sporu v kontexte súdneho konania 

týkajúceho sa daného sporu alebo prípadov, v ktorých kompetentná osoba predloží 

súdu alebo sudcovi žiadosti o pomoc alebo radu. 
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(11) Vzhľadom na význam dôvernosti v procese mediácie je potrebná minimálna miera 

kompatibility pravidiel občianskeho procesného práva v súvislosti so spôsobom 

ochrany dôverného charakteru mediácie vo všetkých následných občianskych a 

obchodných, súdnych alebo arbitrážnych konaniach. Riešiť by sa tiež mala možnosť 

súdov upozorniť zúčastnené strany na mediáciu, pričom by sa mala zachovať zásada 

dobrovoľnosti procesu mediácie. Takisto je potrebné zabezpečiť minimálnu mieru 

kompatibility predpisov občianskeho procesného práva v súvislosti s vplyvom 

mediácie na premlčacie a prekluzívne doby.  

(12) Mediácia by sa nemala považovať za slabšiu alternatívu súdneho konania len preto, že 

plnenie dohôd dosiahnutých mediáciou závisí od dobrej vôle zúčastnených strán. Je 

preto potrebné zabezpečiť, aby zúčastnené strany, ktoré uzatvorili dohodu 

dosiahnutú mediáciou, mohli požiadať o vykonateľnosť jej obsahu, pokiaľ 

vykonateľnosť takéhoto obsahu umožňujú právne predpisy členského štátu, v 

ktorom sa podala žiadosť o výkon. Obsah takejto dohody možno urobiť 

vykonateľným na základe rozsudku alebo rozhodnutia alebo autentického aktu súdu 

alebo iného príslušného orgánu v súlade s právnym poriadkom členského štátu, v 

ktorom bola žiadosť podaná. 

(13) Obsah dohody dosiahnutej mediáciou, ktorá je v členskom štáte vykonateľná, bude 

uznaný a vyhlásený za vykonateľný v ostatných členských štátoch v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi 

predpismi, napr. na základe nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o 

súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných 

veciach1 alebo nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej 

právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach 

rodičovských práv a povinností2. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 

č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1). 
2  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 

2116/2004 (Ú. v. EÚ L 367, 14.12.2004, s. 1). 
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(14) Hoci do pôsobnosti tejto smernice patrí mediácia vo veciach rodinného práva, 

smernica sa vzťahuje  len na tie práva zúčastnených strán, ktoré im prináležia 

podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa mediácia uskutočňuje. 

Okrem toho, ak obsah dohody dosiahnutej mediáciou v rodinných veciach nie je 

vykonateľný v členskom štáte, v ktorom bola uzavretá a v ktorom sa vyžaduje jej 

vykonanie, táto smernica neumožňuje zúčastneným stranám obísť právo tohto 

členského štátu tým, že sa dohoda stane vykonateľnou v inom členskom štáte 

vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie (ES) č. 2201/2003 výslovne požaduje, aby 

takáto dohoda bola vykonateľná v členskom štáte, v ktorom bola uzavretá. 

(15) Na zabezpečenie potrebnej dôvery medzi členskými štátmi v súvislosti s dôverným 

charakterom, pozastavením plynutia premlčacích dôb a s uznávaním a uplatňovaním 

dohôd dosiahnutých mediáciou musia byť zavedené mechanizmy kontroly kvality 

v oblasti poskytovania sprostredkovateľských služieb a školenia sprostredkovateľov. 

(16) Cieľom týchto mechanizmov a opatrení, ktoré by mali definovať členské štáty a môžu 

obsahovať možnosť siahnuť po trhových riešeniach, by malo byť zachovanie pružnosti 

procesu mediácie a autonómie súkromia zúčastnených strán. Komisia by mala 

podporovať samoregulačné opatrenia na úrovni Spoločenstva. Členské štáty by mali 

podporovať a presadzovať uplatňovanie Európskeho kódexu správania pre 

mediátorov, ktorý by Komisia mala uverejniť v sérii C Úradného vestníka Európskej 

Únie, pričom sa zabezpečí, že kvalita mediácie je zaručená kritériami uvedenými a 

vymedzenými v odporúčaní Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách 

platných pre orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov1 a v 

odporúčaní 2001/310/ES, ktorými sú: nestrannosť, transparentnosť, účinnosť, 

spravodlivosť, zastúpenie, nezávislosť, kontradiktórnosť konania, zákonnosť a 

sloboda. Podobne aj v prípade mediácie medzi podnikom a spotrebiteľom by členské 

štáty mali presadzovať uplatňovanie zásad stanovených v odporúčaní 2001/310/ES. 

Členské štáty by mali podporovať rozvoj systému certifikácie vnútroštátnych 

orgánov, ktoré ponúkajú kurzy odbornej prípravy v oblasti mediácie.  

                                                 
1  Ú. v. ES L 115, 17.4.1998, s. 31.  
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(17) Odporúča sa, aby každý sprostredkovateľ alebo organizácia, ktorých sa odporúčanie 

2001/310/ES týka, rešpektovali jeho princípy. Aby sa zabezpečilo šírenie informácií o 

týchto orgánoch, Komisia pripravuje údajovú základňu mimosúdnych programov, o 

ktorých sa členské štáty domnievajú, že dodržiavajú zásady tohto odporúčania. 

(18) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava princípy uznávané najmä 

Chartou základných práv Európskej únie. Konkrétne sa snaží zabezpečiť plné 

dodržiavanie práva na spravodlivý súdny proces, ako sa uvádza v článku 47 tejto 

charty. 

(19) Keďže ciele tejto smernice nemôžu členské štáty dostatočne plniť a kvôli širokej škále 

účinkov tohto kroku môžu byť skôr dosiahnuté na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo 

môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V 

súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica 

neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 

(20) Podľa článku 3 Protokolu o pozícii Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je prílohou 

Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Spojené 

kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto 

smernice.  

(21) Podľa článkov 1 a 2 Protokolu o pozícii Dánska, ktorý je prílohou Zmluvy 

o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa 

nezúčastňuje na prijímaní tejto smernice, a preto nie je ňou viazané, ani nepodlieha jej 

uplatňovaniu, 

PRIJALI TÚTO SMERNICU: 
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Článok 1 

Cieľ 

1. Cieľom tejto smernice je uľahčiť prístup k riešeniu sporov a podporovať priateľské 

urovnanie sporov nabádaním k využívaniu mediácie a zabezpečením vyváženého 

vzťahu medzi mediáciou a súdnym konaním. 

2. Táto smernica sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach. Nevzťahuje sa 

predovšetkým na daňové, colné alebo administratívne veci alebo na zodpovednosť 

štátu za konanie alebo opomenutia pri výkone štátnej moci (acta iure imperii). 

3. V tejto smernici „členský štát” znamená všetky členské štáty s výnimkou Dánska. 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

1. Táto smernica sa uplatňuje vtedy, ak ku dňu, v ktorý sa zúčastnené strany 

dohodnú riešiť spor mediáciou, má aspoň jedna z nich bydlisko alebo obvyklý 

pobyt v členskom štáte inom ako je členský štát ktorejkoľvek ďalšej strany.  

2. Odhliadnuc od odseku 1, články 6 a 7 sa uplatňujú vo vzťahu k súdnemu konaniu 

nasledujúcemu po mediácii vtedy, ak ku dňu, ku ktorému sa zúčastnené strany 

dohodnú riešiť spor mediáciou, by sa súd, ktorý by bol poverený konaním v 

prípade akéhokoľvek následného súdneho konania, nachádzal v členskom štáte 

inom ako je členský štát, v ktorom má aspoň jedna zo zúčastnených strán bydlisko 

alebo obvyklý pobyt. 

3. Na účely odsekov 1 a 2, členské štáty, v ktorých má zúčastnená strana bydlisko 

alebo obvyklý pobyt sa určia v súlade s nariadením (ES) č. 44/2001 alebo 

nariadením (ES) č. 2201/2003. 
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Článok 3 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto smernice sa uplatňuje nasledujúce vymedzenie pojmov: 

a) „Mediácia“ znamená štruktúrovaný postup dobrovoľného charakteru, bez ohľadu 

na jeho pomenovanie alebo názov, ktorým sa naň odkazuje, v ktorom sa dve alebo 

viaceré zúčastnené strany sporu pokúšajú dospieť k dohode o urovnaní ich sporu za 

pomoci mediátora. Tento postup môžu iniciovať zúčastnené strany alebo ho môže 

navrhnúť alebo nariadiť súd alebo môže byť predpísaný právom členského štátu, pod 

podmienkou, že sa bude rešpektovať dobrovoľný charakter mediácie. 

Tento pojem zahŕňa mediáciu vedenú sudcom, ktorý nie je zodpovedný za žiadne 

súdne konanie v tomto spore. Nezahŕňa však pokusy, ktoré urobí súd alebo sudca 

poverený urovnaním sporu v priebehu súdneho konania o tomto spore. 

b) „Mediátor“ znamená ľubovoľnú tretiu osobu, ktorá je vymenovaná v podmienkach, 

na základe ktorých sa dá očakávať, že mediácia bude vedená profesionálne, 

nestranne a kvalifikovane, bez ohľadu na vyznanie alebo zamestnanie tejto tretej 

osoby v príslušnom členskom štáte a na spôsob, akým bola táto tretia osoba 

vymenovaná alebo požiadaná o vedenie mediácie.  

Článok 4 

Kvalita mediácie 

1. Členské štáty akýmikoľvek prostriedkami, ktoré uznajú za vhodné, podporujú 

tvorbu a dodržiavanie dobrovoľných kódexov správania pre mediátorov a 

organizácie poskytujúce mediačné služby, ako aj iné účinné mechanizmy kontroly 

kvality v súvislosti s poskytovaním mediačných služieb. 

2.  Členské štáty podporujú úvodné a ďalšie školenie mediátorov s cieľom zabezpečiť, 

aby mediácia bola spravodlivá, účinná, nestranná a kvalifikovaná vo vzťahu k 

zúčastneným stranám a aby postupy zodpovedali okolnostiam sporu. 

3.  Členské štáty podporujú rozvoj systému certifikácie vnútroštátnych orgánov, ktoré 

ponúkajú kurzy odbornej prípravy v oblasti mediácie.  
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Článok 5 

Žiadosť o súhlas so sprostredkovaním 

1. Súd, pred ktorý sa prípad dostane, môže, pokiaľ je to vhodné a vzhľadom na všetky 

okolnosti prípadu, vyzvať zúčastnené strany, aby na urovnanie sporu využili 

mediáciu. Súd môže tiež pozvať strany sporu, aby sa zúčastnili na informačnom 

stretnutí o použití mediácie, ak sa takéto stretnutia organizujú a sú ľahko 

dostupné. 

2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, 

ktoré predpisujú použitie mediácie ako povinné alebo závislé od stimulov alebo 

sankcií, či už pred alebo po začatí súdneho konania, a to za predpokladu, že tieto 

právne predpisy nebránia zúčastneným stranám uplatniť ich právo na prístup k 

súdnemu systému. 

3. Mediácia je dobrovoľný postup. 

Článok 6 

Vykonávanie dohôd dosiahnutých mediáciou 

1. Členské štáty zabezpečia, aby zúčastnené strany, alebo jedna z nich s výslovným 

súhlasom ostatných, mohla požiadať, aby obsah písomnej dohody dosiahnutej 

mediáciou bol vykonateľný do takej miery, aby vykonateľnosť obsahu dohody bola 

možná podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, a 

aby nebola v rozpore s nimi.  

2. Obsah dohody možno urobiť vykonateľným na základe rozsudku alebo 

rozhodnutia alebo autentickým aktom súdu alebo iného príslušného orgánu v 

súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná.  

3. Členské štáty budú informovať Komisiu o tom, ktoré súdy alebo iné orgány sú 

príslušné na adresovanie požiadavky podľa odsekov 1 a 2. 

4. Žiadne ustanovenie tohto článku nemá vplyv na predpisy upravujúce uznanie a 

vykonateľnosť dohôd dosiahnutých mediáciou v inom členskom štáte, ktoré sa 

stali vykonateľnými v súlade s odsekmi 1 a 2.  
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Článok 7 

Dôvernosť mediácie 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že mediácia sa má uskutočniť spôsobom, ktorý 

zachováva dôvernosť, členské štáty zabezpečia, pokiaľ sa zúčastnené strany 

nedohodnú inak, aby ani mediátori, ani zúčastnené strany alebo tí, ktorí sú 

zapojení do správy procesu mediácie neboli oprávnení alebo nútení prezradiť 

alebo poskytnúť tretím stranám dôkazy v súdnych konaniach v občianskych a 

obchodných veciach alebo v arbitráži v súvislosti s informáciami, ktoré vyplývajú z 

mediácie, a to s týmito výnimkami:  

a) v prípade prvoradých otázok súvisiacich s verejným poriadkom, najmä keď 

sa to vyžaduje na zabezpečenie ochrany najlepších záujmov detí alebo na 

zabránenie poškodenia fyzickej a psychickej integrity človeka; alebo 

b) v prípadoch, keď je prezradenie nevyhnutné na uplatnenie alebo vykonanie 

dohody dosiahnutej mediáciou.  

2. Žiadne ustanovenie odseku 1 nebráni členským štátom v tom, aby prijali prísnejšie 

opatrenia na ochranu dôvernosti mediácie.  

Článok 8 

Pozastavenie plynutia premlčacej a prekluzívnej doby 

1. S cieľom zabezpečiť, aby sa zúčastneným stranám, ktoré si zvolia mediáciu v 

snahe vyriešiť spor, nebránilo následne iniciovať súdne konanie v súvislosti s 

týmto sporom do uplynutia premlčacej doby alebo prekluzívnej doby, členské štáty 

zabezpečia, že žiadna takáto doba neuplynie medzi:  

a) dňom, keď sa zúčastnené strany písomne dohodnú potom, čo vznikol spor, že 

využijú mediáciu alebo – ak takáto písomná dohoda neexistuje – dňom, keď 

sa prvýkrát zúčastnia na stretnutí v súvislosti s mediáciou alebo dňom, keď 

podľa vnútroštátneho práva vznikne povinnosť použiť mediáciu; a 

b) dňom uzatvorenia dohody dosiahnutej mediáciou, dňom, keď aspoň jedna zo 

zúčastnených strán písomne informuje ostatných, že mediácia sa ukončila 

alebo – ak takéto písomné oznámenie neexistuje – dňom, keď mediátor z 

vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť najmenej jednej zo zúčastnených strán 

vyhlási mediáciu za ukončenú.  
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2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o premlčacej dobe 

alebo prekluzívnej dobe v medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami 

sú členské štáty a ktoré nie sú zlučiteľné s týmto článkom.  

Článok 9 

Informácie pre občanov 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli občanom dostupné informácie, najmä na 

internetových stránkach, o tom, ako kontaktovať poskytovateľov mediácie a 

mediátorov.  

2. Členské štáty budú nabádať právnikov, aby svojich klientov informovali o 

možnosti mediácie.  

Článok 10 

Európsky kódex správania pre mediátorov 

Komisia uverejní Európsky kódex správania pre mediátorov v sérii C Úradného vestníka 

Európskej Únie ako oznámenie bez právneho účinku. 

 

Článok 11 

Vykonávacie ustanovenia 

Do 1. septembra 2009 Komisia uverejní informácie o príslušných súdoch a orgánoch tak, ako 

jej ich dodajú členské štáty v zmysle článku 6 ods. 3. 
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Článok 12 

Správa 

Komisia do...* predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice. Ak to bude potrebné, k správe sa 

priložia návrhy na úpravu tejto smernice. V správe sa zváži dosah tejto smernice na vývoj 

mediácie ako v cezhraničných, tak aj vnútroštátnych prípadoch. Ďalej sa posúdi, či je na 

riadne fungovanie vnútorného trhu potrebný návrh nástroja na ďalšiu harmonizáciu 

premlčacej a prekluzívnej doby. 

Článok 13 

Transpozícia 

1. Do 1. septembra 2008 členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy 

a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou alebo prijmú 

všetky preventívne opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo splnenie 

požiadaviek tejto smernice a tým zabezpečia, že strany zúčastňujúce sa na mediácii 

zavedú požadované opatrenia prostredníctvom dobrovoľných dohôd. O takýchto 

opatreniach členské štáty bezodkladne informujú Komisiu. 

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom 

uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 

                                                 
*  
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Článok 14 

Nadobudnutie účinnosti 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

Článok 15 

Adresáti 

Táto smernica je určená členským štátom. 

V ... 

Za Európsky parlament Za Radu 

predseda predseda 

 


