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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

The draftsman's view

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

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

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

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

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

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci žiada Výbor pre právne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(10) Sprostredkovanie by sa nemalo 
považovať za slabšiu alternatívu súdneho 
konania len preto, že plnenie dohôd o 
urovnaní závisí od dobrej vôle zúčastnených 
strán. Je preto potrebné zabezpečiť, aby 
všetky členské krajiny stanovili postup, 
podľa ktorého sa dohoda o urovnaní môže 
potvrdiť rozsudkom, rozhodnutím alebo 
autentickým nástrojom súdu alebo štátneho 
orgánu;

(10) Sprostredkovanie by sa nemalo 
považovať za slabšiu alternatívu súdneho 
konania len preto, že plnenie dohôd o 
urovnaní závisí od dobrej vôle zúčastnených 
strán. Je preto potrebné zabezpečiť, aby 
všetky členské krajiny stanovili postup, 
podľa ktorého sa dohoda o urovnaní môže 
potvrdiť rozsudkom, rozhodnutím alebo 
autentickým nástrojom súdu alebo štátneho 
orgánu, ak tento postup neustanovujú 
právne predpisy v oblasti občianskeho 
alebo obchodného práva;

Odôvodnenie

In some Member States, an agreement reached through mediation is legally valid without any 
court decision or instrument. It is therefore undesirable to compel all Member States to adopt 
this procedure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 1

1. Cieľom tejto smernice je uľahčiť prístup k 
riešeniu sporov podporou využívania 
sprostredkovania a zabezpečenia korektného 
vzťahu medzi sprostredkovaním a súdnym 
konaním.

1. Cieľom tejto smernice je uľahčiť prístup k 
riešeniu sporov podporou dobrovoľného 
využívania strán sprostredkovania a 
zabezpečenia korektného vzťahu medzi 
sprostredkovaním a súdnym konaním.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 bod a pododsek 1

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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(a)"Sprostredkovanie" znamená ľubovoľný 
postup, bez ohľadu na jeho pomenovanie 
alebo názov, ktorým sa naň odkazuje v 
ktorom dvom alebo viacerým zúčastneným 
stranám sporu pomáha tretia strana dospieť 
k dohode o urovnaní sporu, a bez ohľadu na 
to, či tento postup iniciovali zúčastnené 
strany, či ho navrhol, alebo nariadil súd 
alebo bol predpísaný zákonom danej 
členskej krajiny.  

(a) "Sprostredkovanie" znamená postup, bez 
ohľadu na jeho pomenovanie alebo názov, 
ktorým sa naň odkazuje v ktorom dve alebo 
viaceré zúčastnené stany sporu sa pokúšajú
dospieť k dohode o urovnaní ich sporu 
prostredníctvom sprostredkovateľa. Tento
postup môžu iniciovať zúčastnené strany, 
navrhnúť, alebo nariadiť súd so súhlasom 
strán alebo v súlade s povinnosťou 
stanovenou zákonom danej členskej 
krajiny.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 1

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 
sprostredkovanie. Súd môže v každom 
prípade požiadať strany sporu, aby sa 
zúčastnili na informačnom stretnutí o použití 
sprostredkovania.

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 
sprostredkovanie. Súd môže žiadať strany 
sporu, aby sa zúčastnili na informačnom 
stretnutí o použití sprostredkovania.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 2

2. Členské krajiny budú podporovať a 
presadzovať školenie sprostredkovateľov, 
aby si zúčastnené strany sporov mohli 
vybrať sprostredkovateľa, ktorý bude 
efektívne viesť sprostredkovanie podľa 
očakávania zúčastnených strán.

2. Členské krajiny budú podporovať a 
presadzovať školenie sprostredkovateľov, 
aby si zúčastnené strany sporov mohli 
vybrať sprostredkovateľa, ktorý bude viesť 
sprostredkovanie efektívne, zodpovedne a v 
súlade s odôvodnenými očakávaniami 
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zúčastnených strán.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 6 názov

Prípustnosť dôkazov v občianskoprávnom 
konaní

Dôvernosť postupu sprostredkovania

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 6 odsek 1 pododsek (a)

(a) Výzva zúčastnenej strany na účasť v 
sprostredkovaní alebo skutočnosť ,že 
zúčastnená strana bola ochotná sa 
sprostredkovania zúčastniť;

vypúšťa sa

Justification

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