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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Tato směrnice se uplatní rovněž na 
zprostředkování ve spotřebitelské oblasti. 
Proto by se měla vzít v potaz také specifika 
zprostředkování ve spotřebitelské oblasti. 
Zejména by tato směrnice měla zahrnovat 
zásady vytyčené v doporučení Komise ze 
dne 4. dubna 2001 o zásadách určených 
pro mimosoudní orgány v konsensuálním 
řešení spotřebitelských sporů 
(2001/310/ES).

Or. en
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Odůvodnění

Stávající právní úprava zprostředkování ve spotřebitelské oblasti je tvořena dvěma 
doporučeními Komise, jež stanoví řadu zásad, které by měly mimosoudní orgány zapojené 
v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů  splňovat (doporučení 1998/257 a doporučení 
2001/310). Tyto zásady jsou velmi důležité pro zajištění úspěšného mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů. Proto máme za to, že by měly být do této směrnice začleněny zásady 
průhlednosti, nestrannosti, účinnosti a poctivosti, obsažené v doporučení 2001/310 
(konsensuální řešení spotřebitelských sporů).

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 6

(6) Zprostředkování může poskytnout levné 
a rychlé mimosoudní řešení sporů 
v občanských a obchodních záležitostech 
prostřednictvím procesů přizpůsobených 
potřebám stran. Dohody o vypořádání 
dosažené na základě zprostředkování mají 
větší šanci být plněny dobrovolně a existuje 
větší pravděpodobnost zachování 
přátelského a udržitelného vztahu mezi 
stranami. Tyto výhody jsou ještě výraznější 
v situacích, které vykazují přeshraniční 
prvky.

(6) Zprostředkování může poskytnout levné 
a rychlé mimosoudní řešení sporů 
v občanských a obchodních záležitostech 
prostřednictvím procesů přizpůsobených 
potřebám stran. Dohody vzešlé ze 
zprostředkování mají větší šanci být plněny 
dobrovolně a existuje větší pravděpodobnost 
zachování přátelského a udržitelného vztahu 
mezi stranami. Tyto výhody jsou ještě 
výraznější v situacích, které vykazují 
přeshraniční prvky.

(Tato změna se uplatňuje na celý 
přezkoumávaný legislativní text. Jeho přijetí 
vyžaduje technické úpravy v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Pojem vypořádání odkazuje na přesný termín francouzského práva (článek 2044 Občanského 
zákoníku). V rámci vypořádání existují dva možné případy:

- buď se žádná nezávislá a nestranná třetí strana ve smiřování stran neangažuje, nebo

- je vypořádání výsledkem úspěšného zprostředkování.

Žádná zprostředkovatelská dohoda tak není vypořádáním a žádné vypořádání nevychází ze 
zprostředkování. Jedná se o dva odlišné právní termíny.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 8

(8) Tato směrnice by měla zahrnovat 
procesy, ve kterých dvěma nebo více 
stranám sporu pomáhá zprostředkovatel s 
cílem dosáhnout přátelského urovnání sporu, 
ale směrnice nezahrnuje procesy soudního 
charakteru, jako je arbitráž, schéma 
ombudsmana, schémata spotřebitelských 
stížností, znalecké určení nebo procesy 
řízené orgány, které vydávají formální 
doporučení jako řešení sporu, ať už závazná 
či nikoliv.

(8) Tato směrnice by měla zahrnovat 
procesy, ve kterých dvěma nebo více 
stranám přeshraničního sporu pomáhá
zprostředkovatel s cílem dosáhnout 
přátelského urovnání sporu, ale směrnice 
nezahrnuje procesy soudního charakteru, 
jako je arbitráž, schéma ombudsmana, 
schémata spotřebitelských stížností, 
znalecké určení nebo procesy řízené orgány, 
které vydávají formální doporučení jako 
řešení sporu, ať už závazná či nikoliv.

Or. de

Odůvodnění

Tento dodatek objasňuje a konkretizuje rozsah působnosti směrnice. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 8

(8) Tato směrnice by měla zahrnovat 
procesy, ve kterých dvěma nebo více 
stranám sporu pomáhá zprostředkovatel s 
cílem dosáhnout přátelského urovnání sporu, 
ale směrnice nezahrnuje procesy soudního 
charakteru, jako je arbitráž, schéma 
ombudsmana, schémata spotřebitelských 
stížností, znalecké určení nebo procesy 
řízené orgány, které vydávají formální 
doporučení jako řešení sporu, ať už závazná 
či nikoliv.

(8) Tato směrnice by měla zahrnovat 
procesy, ve kterých dvěma nebo více 
stranám sporu pomáhá zprostředkovatel s 
cílem dosáhnout přátelského urovnání sporu, 
ale směrnice nezahrnuje procesy soudního 
charakteru, jako je arbitráž, schéma 
konciliátora, znalecké určení nebo procesy 
řízené orgány, které vydávají formální 
závazná doporučení jako řešení sporu.

Or. fr
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Odůvodnění

Stávající podoba textu je zdrojem nejasností. Určitá zprostředkování uskutečněná mezi 
prodejci zboží nebo poskytovateli služeb a spotřebiteli budou vyloučena. V rámci těchto 
zprostředkování nemají doporučení či stanoviska závazný charakter. Proto je třeba odstranit 
polosoudní či mimosoudní postupy, jejichž cílem je vydávat stanoviska či doporučení 
závazného charakteru (například konciliátor, arbitr,...).

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 9

(9) Je nutný minimální stupeň slučitelnosti 
pravidel občanského procesního práva, co se 
týče vlivu zprostředkování na promlčecí 
doby a na to, jak bude chráněno utajení 
zprostředkovatele v jakýchkoli následných 
soudních řízeních. Také by měla být řešena 
možnost soudu odkázat strany na 
zprostředkování se zachováním zásady, že 
zprostředkování je dobrovolný proces.

(9) Je nutný minimální stupeň slučitelnosti 
pravidel občanského procesního práva, co se 
týče vlivu zprostředkování na promlčecí 
doby a na to, jak bude chráněno utajení 
zprostředkovatele v jakýchkoli následných 
soudních řízeních v občanských a 
obchodních záležitostech či v jakémkoli 
smírčím řízení. Také by měla být řešena 
možnost soudu upozornit strany na 
zprostředkování se zachováním zásady, že 
zprostředkování je dobrovolný proces.

Or. de

Odůvodnění

Tato formulace má za cíl větší objasnění a zdůraznění dobrovolné povahy zprostředkování. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 10

(10) Zprostředkování by nemělo být 
považováno za slabší alternativu soudního 
řízení ve smyslu, že vynucování dohody o 
vypořádání závisí na dobré vůli strany. 

(10) Zprostředkování by nemělo být 
považováno za slabší alternativu soudního 
řízení ve smyslu, že vynucování dohody o 
vypořádání závisí na dobré vůli strany. 
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Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit, že 
všechny členské státy poskytnou postup, na 
jehož základě může být dohoda o 
vypořádání potvrzena rozsudkem, 
rozhodnutím nebo autentickým nástrojem
soudu nebo veřejného orgánu.

Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit, aby
strany písemné dohody o vypořádání mohly 
vyžadovat její uznání a aby byl její obsah 
vynutitelný do té míry, pokud uznání a 
vynutitelnost tohoto obsahu jsou možné 
v rámci práva členského státu, v němž je 
žádost o uznání a/nebo vynutitelnost 
podána. Obsah dohody o vypořádání se 
může stát vynutitelný rozsudkem, 
rozhodnutím nebo autentickým aktem soudu 
nebo jiného příslušného veřejného orgánu 
v souladu s právem členského státu, ve 
kterém je žádost podána.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 36
Čl. 1 odst. 1

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup 
k řešení sporů podporou využívání 
zprostředkování a zajištěním zdravého 
vztahu mezi zprostředkovacím a soudním 
řízením.

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup 
k řešení sporů a prosazovat jejich přátelské 
urovnání podporou využívání 
zprostředkování a upřesněním případných 
vztahů mezi zprostředkovacím a soudním 
řízením.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na silné stránky forem přátelského urovnání sporů, zejména na jejich 
jednoduchost, pružnost, rychlost a nižší náklady, by mělo být cílem tohoto návrhu podporovat 
přátelské urovnání sporů.

Rovněž je v textu třeba objasnění, aby se vymezil lépe rozsah působnosti směrnice. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1 odst. 1
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1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup 
k řešení sporů podporou využívání 
zprostředkování a zajištěním zdravého
vztahu mezi zprostředkovacím a soudním 
řízením.

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup 
k řešení sporů a prosazovat přátelské 
urovnání přeshraničních sporů podporou 
zvýšeného využívání zprostředkování a 
zajištěním vyrovnaného vztahu mezi 
zprostředkovacím a soudním řízením.

Or. de

Odůvodnění

Tento dodatek objasňuje a konkretizuje rozsah působnosti směrnice. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 38
Čl. 1 odst. 1

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup 
k řešení sporů podporou využívání 
zprostředkování a zajištěním zdravého
vztahu mezi zprostředkovacím a soudním 
řízením.

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup 
k řešení sporů a prosazovat přátelské 
urovnání přeshraničních sporů podporou 
zvýšeného využívání zprostředkování a 
zajištěním vyrovnaného vztahu mezi 
zprostředkovacím a soudním řízením.

Or. nl

Odůvodnění

Případná směrnice musí být vymezena pro přeshraniční záležitosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 39
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se bude používat pro 
občanské a obchodní záležitosti.

2. Tato směrnice se bude používat pro 
přeshraniční záležitosti v občanských a 
obchodních věcech. Nebude rozšířena na 
daňové či celní záležitosti ani na 
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zprostředkování mezi prodejci zboží nebo 
poskytovateli služeb .

Or. en

Odůvodnění

Opatření vycházející ze soudní spolupráce v občanských záležitostech by měla být omezena 
na přeshraniční oblast. Aby se rovněž předešlo rozšíření oblasti působnosti, nesmí se 
směrnice použít na daňové a celní záležitosti. Vzhledem k tomu, že se také vztahy mezi 
podniky řídí zásadou smluvní svobody, měly by se podniky z rozsahu působnosti této směrnice 
odstranit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 40
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se bude používat pro 
občanské a obchodní záležitosti.

2. Tato směrnice se bude používat pro 
přeshraniční zprostředkování v rámci 
občanských a obchodních záležitostí. 
Především nebude rozšířena na daňové, 
celní či správní záležitosti ani na 
odpovědnost státu za kroky nebo opomenutí 
při výkonu státních pravomocí („acta iure 
imperii“).

Or. fr

Odůvodnění

Článek 65 Smlouvy ukládá, aby byl celý rozsah působnosti směrnice, a nikoliv pouze jedno 
z jejích ustanovení, omezen na zprostředkování účinného přeshraničního charakteru. Úvaha 
ad absurdum stačí k důkazu, zda by článek 65 Smlouvy o ES umožnil přijímat opatření 
uplatňující se na všechny spory, a aniž by se bral v úvahu účinný mezinárodní prvek, je jasné, 
že by drtivá většina dotyčných sporů byla spory vnitřními. Tak by byla zjevně narušena 
explicitní nařízení článku 65 ES, týkajícího se nutnosti, aby opatření přijímaná na jeho 
základě přispívala k řádnému fungování vnitřního trhu, ale i přeshraničního dopadu 
občanských věcí, jimiž se mají opatření zabývat.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 41
Článek 1a (nový)

Článek 1a
Pro účely této směrnice se přeshraničním 
zprostředkováním rozumí taková věc, 
v souvislosti s níž:
(a) se místo realizace odškodnění, jehož 
úhrada se žádá, nachází v jiném členském 
státě než v tom, ve kterém má jedna ze stran 
trvalé bydliště či obvyklé bydliště,
(b) ke skutkovým okolnostem sporu došlo 
v jiném členském státě než v tom, ve kterém 
má jedna ze stran trvalé bydliště či obvyklé 
bydliště,
(c) má každá strana zprostředkování trvalé 
bydliště či obvyklé bydliště v jiném 
členském státě,
(d) má alespoň jedna ze stran obvyklé či 
trvalé bydliště v jiném státě než v členském 
státě, ve kterém bude nebo má být 
provedena dohoda vzešlá ze 
zprostředkování,
Sídlo zprostředkovatele se nachází v jiném 
státě než v členském státě, ve kterém má 
alespoň jedna ze stran své trvalé nebo 
obvyklé bydliště.

Or. fr

Odůvodnění

Zprostředkování je postup odlišný od rozhodnutí sporu soudcem. Je proto třeba zajistit řešení 
přizpůsobené této specifičnosti a vymezit tak, co je přeshraniční zprostředkování. Tato 
definice má co možná neširší rozsah a použije se na všechny články směrnice. Její sepsání je 
přímo inspirováno řešeními zaznamenanými v rámci hlasování při prvním čtení o evropském 
platebním rozkazu a v rámci diskusí o drobných sporech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 42
Čl. 2 písm. a) pododstavec 1

(a) ,,Zprostředkování“ znamená jakýkoli (a) ,,Zprostředkování“ znamená (vypouští 
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proces, jakkoli nazvaný nebo uváděný, ve 
kterém dvěma nebo více stranám sporu 
pomáhá třetí strana dosáhnout dohody 
o vypořádání sporu, bez ohledu na to, zda je 
tento proces zahájen z iniciativy těchto 
stran, navržen nebo nařízen soudem nebo 
předepsán národními zákony členského 
státu.

se) proces, jakkoli nazvaný nebo uváděný, 
ve kterém se dvě nebo více stran sporu snaží 
za pomoci prostředníka dosáhnout dohody 
o vypořádání svého sporu. Tento proces 
může být zahájen z iniciativy těchto stran, 
navržen nebo nařízen soudem se souhlasem 
těchto stran.

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice upřesňuje, že cílem zprostředkování je snažit se dosáhnout dohody za pomoci 
prostředníka, jehož posláním není pomáhat stranám. Dále upřesňuje, že proces 
zprostředkování vždy vyžaduje dohodu stran. To je naprosto zásadní podmínka jeho úspěchu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 43
Čl. 2 písm. a) pododstavec 1

(a) ,,Zprostředkování“ znamená jakýkoli 
proces, jakkoli nazvaný nebo uváděný, ve 
kterém dvěma nebo více stranám sporu 
pomáhá třetí strana dosáhnout dohody 
o vypořádání sporu, bez ohledu na to, zda je 
tento proces zahájen z iniciativy těchto stran, 
navržen nebo nařízen soudem nebo 
předepsán národními zákony členského 
státu.

(a) ,,Zprostředkování“ znamená jakýkoli 
proces, jakkoli nazvaný nebo uváděný, ve 
kterém dvěma nebo více stranám sporu 
dobrovolně pomáhá prostředník dosáhnout 
dohody o vypořádání sporu, bez ohledu na 
to, zda je tento proces zahájen z iniciativy 
těchto stran nebo navržen soudem.

Or. fr

Odůvodnění

Ústředním prvkem zprostředkování musí být vůle zúčastněných stran. Navrhovaná definice 
navíc překračuje zásadu svobodné vůle stran a porušuje souhlas těchto stran. Odkaz na „třetí 
stranu“ rovněž představuje riziko vyloučení forem přátelského urovnání sporů vzešlých 
z podniku, jež představují velkou část opatření zprostředkování používaných pro spory 
v oblasti spotřeby. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 44
Čl. 2 písm. a) pododstavec 1

(a) ,,Zprostředkování“ znamená jakýkoli
proces, jakkoli nazvaný nebo uváděný, ve 
kterém dvěma nebo více stranám sporu 
pomáhá třetí strana dosáhnout dohody 
o vypořádání sporu, bez ohledu na to, zda je 
tento proces zahájen z iniciativy těchto 
stran, navržen nebo nařízen soudem nebo 
předepsán národními zákony členského 
státu.

(a) ,,Zprostředkování“ označuje dobrovolný
proces. Znamená jakkoli nazvaný nebo 
uváděný strukturovaný proces, ve kterém 
dvě nebo více stran sporu usilují o dosažení 
dohody o vypořádání svého sporu za pomoci 
zprostředkovatele.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl vylepšit definici pojmu „zprostředkování“ přesnější 
formulací. Zejména musí být zdůrazněna skutečnost, že je zprostředkování dobrovolný proces.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 45
Čl. 2 písm. b)

(b) ,,Zprostředkovatel“ znamená jakoukoli
třetí stranu, která vede zprostředkování, bez 
ohledu na pověření nebo profesi této třetí 
strany v dotčeném členském státě a na 
způsob, jakým tato třetí strana byla 
jmenována nebo požádána, aby vedla 
zprostředkování.

(b) ,,Zprostředkovatel“ znamená jakoukoli
osobu, která vede zprostředkování, bez 
ohledu na pověření nebo profesi této osoby
v dotčeném členském státě a na způsob, 
jakým tato osoba byla jmenována nebo 
požádána, aby vedla zprostředkování.

Or. fr

Odůvodnění

Formy přátelského urovnání sporů vzešlých z podniku představují velkou část opatření 
zprostředkování používaných pro spory v oblasti spotřeby. Odkazem na třetí stranu tak vzniká 
riziko, že bude zpochybněn potenciální vztah mezi podnikem a zprostředkovatelem, který 
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výslovně zaručuje bezplatný přístup ke zprostředkování pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 46
Čl. 2 písm. b)

(b) ,,Zprostředkovatel“ znamená jakoukoli
třetí stranu, která vede zprostředkování, bez 
ohledu na pověření nebo profesi této třetí 
strany v dotčeném členském státě a na 
způsob, jakým tato třetí strana byla
jmenována nebo požádána, aby vedla 
zprostředkování.

(b) ,,Zprostředkovatel“ znamená jakoukoli 
třetí osobu, která je jmenována za 
okolností, jež vycházejí z opodstatněného 
očekávání, že zprostředkování bude vedeno 
profesionálně, nestranně a kvalifikovaně, 
bez ohledu na pověření nebo profesi této
třetí osoby v dotčeném členském státě a na 
způsob, jakým tato třetí osoba byla
jmenována nebo požádána, aby vedla 
zprostředkování.

Or. de

Odůvodnění

Původní definice, uvedená v návrhu Komise, je příliš volná a vyvolává právní nejistotu. Není 
žádoucí ani vhodné odkazovat na kodex chování zprostředkovatelů, vypracovaný výhradně 
Komisí, aniž by se vypracování tohoto kodexu účastnil zákonodárce Společenství. Navíc by se 
odkazováním na tento kodex chování vytvořila hierarchie kodexů, čímž by se znevýhodnily 
vnitrostátní kodexy chování, které se osvědčily. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 47
Čl. 2 písm. ba) (nové)

(ba) Ve smyslu této směrnice je 
přeshraničním případem takový případ, kdy 
jedna ze stran zprostředkování má své 
trvalé či obvyklé bydliště v jiném členském 
státě než v tom, kde zprostředkování 
probíhá.
Určení trvalého bydliště je v souladu 
s článkem 59 a 60 nařízení Rady (ES) 
č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
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o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech1.
Rozhodujícím okamžikem pro určení, zda 
se jedná o přeshraniční případ, je ten 
okamžik, kdy se strany dohodnou na využití 
zprostředkování.
1 Úř. věst. L 12, 16. 1. 2001, s.1.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení článku 65 Smlouvy ES, na němž je směrnice založena, nepřisuzují pravomoc EU 
pro přeshraniční případy. Společenství je oprávněno upravovat výhradně vnitřní záležitosti. 
Náležitý okamžik přeshraniční záležitosti upravuje čl. 7 odst. 1 směrnice. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 48
Článek 2a (nový)

Článek 2a
1. Kvalitu zprostředkování zaručují kritéria 
vyjmenovaná a vymezená v doporučeních 
Evropské komise 98/257/ES ze dne 
30. května 1998 a 2001/310/ES ze dne 
4. dubna 2001: nestrannost, průhlednost, 
účinnost, spravedlnost, zastoupení, 
nezávislost, rozpornost, zákonnost a 
svoboda.
2. Členské státy podporují rozvoj systému 
udělování osvědčení vnitrostátním 
orgánům poskytujícím odbornou přípravu 
v oblasti zprostředkování.

Or. fr
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Odůvodnění

S ohledem na význam kvality zprostředkování je vhodné ji zmínit v článku 2a, a ne až od 
článku 4. Aby se navíc zajistila kvalita zprostředkování, je žádoucí odkazovat na předchozí 
práci Evropské komise, doporučení 98/257/ES ze dne 30. května 1998 a 2001/310/ES ze dne 
4. dubna 2001.

Pravomoci zprostředkovatele vychází obecně z jeho profesní zkušenosti a směrnice by neměla 
stanovit odbornou přípravu jako podmínku účinného zprostředkování. Na druhou stranu by 
s rozvojem odborné přípravy v této oblasti měly členské státy podporovat rozvoj systému 
udělování osvědčení orgánům poskytujícím odbornou přípravu, aby se zaručila jejich kvalita. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 49
Článek 2a (nový)

Článek 2a
1. Ve smyslu této směrnice je 
přeshraničním případem takový případ, kdy 
jedna ze stran zprostředkování má alespoň 
své trvalé či obvyklé bydliště v jiném 
členském státě než v tom, kde 
zprostředkování probíhá.
2. Určení trvalého bydliště je v souladu 
s článkem 59 a 60 nařízení Rady (ES) 
č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech
3. Záležitost je přeshraniční povahy 
v návaznosti na datum, kdy je podána 
žádost o evropský platební rozkaz, ve 
smyslu jmenovaného nařízení, 
u příslušného soudu.

Or. nl

Odůvodnění

Případná směrnice musí být vymezena pro přeshraniční záležitosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 50
Čl. 3 odst. 1

1. Soud, kterému je případ předložen, může 
ve vhodných případech a s ohledem na 
všechny okolnosti vyzvat strany k využití
zprostředkování za účelem urovnání sporu. 
Soud může v každém případě požadovat, 
aby se strany zúčastnily informativního 
setkání týkajícího se využití 
zprostředkování.

1. Soud, kterému je případ předložen, může 
ve vhodných případech a s ohledem na 
všechny okolnosti navrhnout stranám, aby 
využily zprostředkování za účelem urovnání 
sporu.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k dobrovolné povaze zprostředkování je může soud nanejvýš navrhnout. Proto 
nemůže mít ani povinnost účastnit se informativního setkání týkajícího se využití 
zprostředkování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 51
Čl. 3 odst. 2

2. Tato směrnice je přijata, aniž jsou 
dotčeny národní právní a správní předpisy 
o využívání zprostředkování nebo jeho 
používání na základě pobídky nebo sankcí, 
ať už před, nebo po zahájení soudního 
řízení, pokud tyto právní a správní předpisy 
nebrání právu dostupnosti soudního 
systému, zejména v situacích, kdy jedna ze 
stran sídlí v členském státě jiném, než je 
sídlo soudu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 52
Čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. Zprostředkování je dobrovolný proces.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se více objasnit, že je zprostředkování dobrovolný proces.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 53
Čl. 3 odst. 2b (nový)

2b. Členské státy rovněž informují 
v širokém rozsahu spotřebitele o 
dostupnosti a výhodnosti zprostředkování. 
V „momentu sporu“ se musí poskytovat 
přesné informace ohledně dostupnosti 
schématu zprostředkování.

Or. en

Odůvodnění

Zvyšování povědomí o dostupnosti schémat zprostředkování je nezbytnou podmínkou jejich 
úspěchu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 54
Článek 4

Zajištění kvality zprostředkování Kvalita zprostředkování

1. Komise a členské státy budou podporovat 
a podněcovat soudržnost a rozvoj 
dobrovolných kodexů chování
zprostředkovateli a organizacemi, které 
poskytují služby, na úrovni Společenství i 
na národní úrovni, a další efektivní 

1. Členské státy budou podporovat všemi 
prostředky, jež uznají za vhodné, rozvoj 
dobrovolných kodexů chování a další 
efektivní mechanismy kontroly kvality, které 
se týkají poskytování zprostředkovatelských 
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mechanismy kontroly kvality, které se týkají 
poskytování zprostředkovatelských služeb.

služeb.

2. Členské státy budou podporovat a 
podněcovat odbornou přípravu 
zprostředkovatelů, aby bylo stranám sporu 
umožněno zvolit si zprostředkovatele, který 
bude schopen efektivně vést 
zprostředkování způsobem, který strany 
očekávají.

2. Členské státy budou podporovat a 
podněcovat úvodní a další odbornou
přípravu zprostředkovatelů s cílem zajistit, 
aby vedení zprostředkování probíhalo 
účinně, nestranně a kvalifikovaně ve 
vztahu ke sporným stranám a aby postupy 
odpovídaly okolnostem sporu.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že zprostředkování musí být vedeno spravedlivě, účinně, nestranně a 
kvalifikovaně a že musí postupy zprostředkování odpovídat okolnostem sporu. Rovněž se zde 
odkazování na evropský kodex chování zprostředkovatelů nejeví jako vhodné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. V rámci zprostředkování mezi prodejci 
zboží nebo poskytovateli služeb se uplatní 
zásady vytyčené v doporučení Komise 
2001/310/ES o zásadách určených pro 
mimosoudní orgány v konsensuálním 
řešení spotřebitelských sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 56
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby dohoda o 
vypořádání uzavřená jako výsledek 
zprostředkování byla na žádost stran 
potvrzena rozsudkem, rozhodnutím, 

1. Členské státy zajistí, aby dohoda, jíž bylo 
dosaženo v důsledku zprostředkování, byla 
na výslovnou žádost obou stran potvrzena 
rozsudkem, rozhodnutím, autentickým 
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autentickým nástrojem nebo jakoukoli jinou 
formou soudem nebo veřejným orgánem, 
který učiní takovouto dohodu vynutitelnou 
podobným způsobem jako rozsudek podle 
vnitrostátního práva, pokud takováto dohoda 
není v rozporu s evropským právem nebo 
vnitrostátním právem členského státu, kde je 
žádost podána.

nástrojem nebo jakoukoli jinou formou 
soudem nebo veřejným orgánem, který učiní 
takovouto dohodu vynutitelnou podobným 
způsobem jako rozsudek podle 
vnitrostátního práva, pokud takováto dohoda 
není v rozporu s evropským právem nebo 
vnitrostátním právem členského státu, kde je 
žádost podána.

Or. fr

Odůvodnění

Zásadním prvkem je zde vůle obou stran. Soud by tak měl mít možnost přisuzovat dohodě 
vynutitelnost pouze na výslovnou žádost obou stran. Vzhledem k tomu, že členské státy navíc 
nemají stejnou koncepci pojmu vypořádání, je vhodné nahradit termín „dohoda o 
vypořádání“ formulací „dohoda, jíž bylo dosaženo v důsledku zprostředkování“. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 57
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Obsah dohody se může stát vynutitelný 
rozsudkem, rozhodnutím nebo autentickým 
aktem soudu nebo jiného příslušného 
veřejného orgánu v souladu s právem 
členského státu, ve kterém je žádost 
podána.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 58
Článek 6

Přípustnost důkazů v občanských soudních 
řízeních

Důvěrnost zprostředkování

1. Zprostředkovatelé, ani jakákoli osoba 
zúčastněná na správě 

1. Vzhledem k tomu, že zprostředkování má 
být prováděno tak, aby byla zachována 
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zprostředkovatelských služeb nebude při 
občanských soudních řízeních poskytovat 
svědectví ani předkládat důkazy týkající se 
tohoto:

důvěrnost a služební tajemství, členské státy 
zajistí – pokud se strany nedohodnou jinak 
– aby ani zprostředkovatelé, ani osoby, jež 
mají účast na správě zprostředkovatelského 
postupu, nebyli nuceni prozradit třetím 
stranám informace vyplývající ze 
zprostředkování nebo s ním související či 
svědčit při občanských nebo obchodních 
soudních řízeních nebo při arbitráži kromě:

(a) výzva strany zapojit se do 
zprostředkování nebo skutečnost, že strana 
byla ochotna účastnit se zprostředkování;

(a) případů prvořadých otázek veřejné 
politiky nebo jiných závažných důvodů, 
zejména pokud jsou vyžadovány pro 
ochranu dětí nebo zabránění újmě na 
fyzické nebo psychické integritě některé 
osoby; nebo

(b) vyjádřené názory nebo návrhy podané 
stranou během zprostředkování s ohledem 
na možné urovnání sporu;

(b) případů, kdy je prozrazení nezbytné 
k provádění či vymáhání dohody, jež je 
výsledkem zprostředkování.

(c) prohlášení nebo přiznání provedená 
stranou v průběhu zprostředkování;
(d) návrhy předložené zprostředkovatelem;
(e) skutečnost, že strana ukázala svoji 
ochotu přijmout návrh na vypořádání 
předložený zprostředkovatelem;
(f) dokumenty vypracované výhradně pro 
účely zprostředkování.
2. Odstavec 1 se použije bez ohledu na 
formu informací nebo důkazů, které se 
v něm uvádějí.

2. Odstavec 1 nezakazuje členským státům 
použít přísnější opatření s cílem zachovat 
důvěrnost zprostředkování.

3. Soud ani jiný soudní orgán v občanských 
soudních řízeních nesmí nařídit prozrazení 
informací uvedených v odstavci 1, a pokud 
budou takovéto informace nabídnuty jako 
důkazy v rozporu s odstavcem 1, budou 
takovéto důkazy považovány za 
nepřípustné. Nicméně, takovéto informace 
mohou být prozrazeny nebo přiznány jako 
důkaz
(a) v rozsahu požadovaném pro účely 
provádění nebo vynucování dohody o 
vypořádání dosažené jako přímý výsledek 
zprostředkování,
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(b) pro prvořadé otázky veřejné politiky, 
zejména pokud jsou vyžadovány pro 
ochranu dětí nebo zabránění újmě na 
fyzické nebo psychické integritě člověka, 
nebo
(c) pokud s tím strany i zprostředkovatel 
souhlasí.
4. Ustanovení odstavce 1, odstavce 2 a 
odstavce 3 se použijí, ať už se soudní řízení 
týká sporu, který byl předmětem 
zprostředkování, či nikoliv.
5. V souvislosti s odstavcem 1, důkazy, které 
jsou jinak přípustné v soudních řízeních, se 
nestanou nepřípustnými v důsledku jejich 
použití při zprostředkování.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí minimální pravidla důvěrnosti, pokud jde o vztahy mezi 
zprostředkováním a soudními procesy, avšak nikoliv nad tento rámec. Na jedné straně je 
navržen tak, aby zohledňoval skutečnost, že důvěrnost je v anglosaském právu otázkou 
služebního tajemství. Na druhou stranu nemá velký význam stanovit, že strany nemohou být 
nuceny prozradit či poskytnout důkazy, pokud jsou k tomu oprávněny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 59
Čl. 6 odst. 3

3. Soud ani jiný soudní orgán v občanských 
soudních řízeních nesmí nařídit prozrazení 
informací uvedených v odstavci 1, a pokud 
budou takovéto informace nabídnuty jako 
důkazy v rozporu s odstavcem 1, budou 
takovéto důkazy považovány za nepřípustné. 
Nicméně, takovéto informace mohou být 
prozrazeny nebo přiznány jako důkaz

3. Soud ani jiný soudní orgán v občanských 
soudních řízeních nesmí nařídit prozrazení 
informací uvedených v odstavci 1, a pokud 
budou takovéto informace nabídnuty jako 
důkazy v rozporu s odstavcem 1, budou 
takovéto důkazy považovány za nepřípustné. 
Nicméně, takovéto informace mohou být 
prozrazeny nebo přiznány jako důkaz

(a) v rozsahu požadovaném pro účely 
provádění nebo vynucování dohody 
o vypořádání dosažené jako přímý výsledek 
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zprostředkování,
(b) pro prvořadé otázky veřejné politiky, 
zejména pokud jsou vyžadovány pro 
ochranu dětí nebo zabránění újmě na fyzické 
nebo psychické integritě člověka, nebo

(a) pro prvořadé otázky veřejné politiky, 
zejména pokud jsou vyžadovány pro 
ochranu dětí nebo zabránění újmě na fyzické 
nebo psychické integritě člověka, nebo

(c) pokud s tím strany i zprostředkovatel 
souhlasí.

(b) pokud s tím obě strany i zprostředkovatel 
souhlasí.

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco odstavec 1 a 2 vyžadují přísně důvěrný charakter postupu, písmeno a) odstavce 3 je s 
touto zásadou v rozporu.

Vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 3 písm. a) zpochybňuje zásadu utajení, je vhodné je vypustit. 
Souběžně a pro větší jistotu by se měl v čl. 6 odst. 3 písm. c) předpokládat souhlas obou stran.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 60
Čl. 6 odst. 3 písm. b)

(b) pro prvořadé otázky veřejné politiky, 
zejména pokud jsou vyžadovány pro 
ochranu dětí nebo zabránění újmě na fyzické 
nebo psychické integritě člověka, nebo

(b) pro prvořadé otázky veřejné politiky, 
zejména pokud jsou vyžadovány pro 
ochranu dětí a spotřebitelů nebo zabránění 
újmě na fyzické nebo psychické integritě 
člověka, nebo

Or. en

Odůvodnění

Obecně uznávám v rámci zprostředkování význam důvěrnosti. Při zprostředkování 
spotřebitelům však hraje důležitou úlohu zásada průhlednosti, a to především s ohledem na 
tento postup (informace o podrobnostech postupu, nákladech, statusu dohody atd.) a ve 
vztahu k jeho výsledkům. Oproti obchodním zájmům, kde by mohla být dokumentace případů 
považována za újmu dobré pověsti na trhu, je zřízení systému dokumentace důležité pro 
spotřebitelskou politiku. Nutně dobrovolný charakter zprostředkování ve spotřebitelské 
oblasti nemůže být pokládán za omluvu narušování zásady průhlednosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 61
Článek 6a (nový)

Článek 6a
1. Žádné ustanovení článku 6a nemůže být 
vykládáno ve smyslu, že ukládá 
zprostředkovateli povinnost důvěrnosti, 
pokud nemohl vědět o přeshraničním 
charakteru zprostředkování v okamžiku, 
kdy se strany dohodly na využití jeho 
služeb.
2. Žádné ustanovení této směrnice nemůže 
být vykládáno ve smyslu, že má vliv na 
povinnost důvěrnosti stanovenou právními 
předpisy členského státu a že se případně 
uplatní na zprostředkovatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 62
Čl. 7 odst. 1

1. Běh jakékoli promlčecí doby týkající se 
stížnosti, která je předmětem 
zprostředkování, bude pozastaven po vzniku 
sporu ke dni, kdy:

1. Běh jakékoli promlčecí doby týkající se 
sporu, který je předmětem zprostředkování,
bude pozastaven po vzniku sporu ke dni, 
kdy:

(a) se strany dohodnou na zprostředkování, (a) se strany dohodnou na zprostředkování,

(b) je využití zprostředkování nařízeno
soudem, nebo

(b) je využití zprostředkování navrženo
soudem.

(c) povinnost využít zprostředkování 
vyplývá z vnitrostátního práva členského 
státu.

Or. fr
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Odůvodnění

Aby se převzala terminologie se soudními důsledky společnými pro všechny členské státy, 
bylo by vhodné nahradit pojem „stížnost“ pojmem „spor“.

Navíc je vhodně tento článek logicky spojit s pozměňovacím návrhem 4, týkajícím se vůle 
stran.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 63
Čl. 7 odst. 2

2. Pokud je zprostředkování ukončeno bez 
dosažení dohody o vypořádání, začne 
promlčecí doba znovu běžet ode dne 
ukončení zprostředkování, počítáno ode dne, 
kdy jedna nebo obě strany nebo 
zprostředkovatel prohlásí, že je 
zprostředkování ukončeno, nebo že od něho 
s konečnou platností odstupují. Tato 
promlčecí doba bude v každém případě 
prodloužena alespoň o jeden měsíc ode dne, 
kdy znovu začne běžet, kromě případů kdy 
se to týká lhůty, v níž musí být přijata akce 
pro zabránění pozbytí platnosti nebo 
odvolání dočasného nebo podobného 
opatření.

2. Pokud je zprostředkování ukončeno bez 
dosažení přátelského urovnání sporu, začne 
promlčecí doba znovu běžet ode dne 
ukončení zprostředkování, počítáno ode dne, 
kdy jedna nebo obě strany nebo 
zprostředkovatel prohlásí, že je 
zprostředkování ukončeno, nebo že od něho 
s konečnou platností odstupují. Tato 
promlčecí doba bude v každém případě 
prodloužena alespoň o jeden měsíc ode dne, 
kdy znovu začne běžet, kromě případů kdy 
se to týká lhůty, v níž musí být přijata akce 
pro zabránění pozbytí platnosti nebo 
odvolání dočasného nebo podobného 
opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Zaprvé, stanovisko zprostředkovatele se nesmí přizpůsobovat dohodě o vypořádání. Zadruhé, 
nejčastějším výsledkem úspěšného zprostředkovatelského postupu je ukončení sporu, aniž by 
bylo třeba stanovisko zprostředkovatele. Do návrhu směrnice by tedy neměla být přijata 
úprava, jež by podmiňovala úspěch zprostředkovatelského postupu uzavřením dohody o 
vypořádání.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 64
Čl. 7 odst. 2b (nový)

2b. Komise zhodnotí možnost předložení 
návrhu nástroje, pomocí něhož by se dále 
sladila promlčecí lhůta a prekluzivní lhůta, 
s cílem usnadnit řádné fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 65
Článek 7a (nový)

Článek 7a
Informování občanů

1. Členské státy zajistí, aby informace byly 
občanům dostupné, zejména na 
internetových stránkách, a aby informovaly 
o tom, jak kontaktovat akreditované 
poskytovatele zprostředkování a 
zprostředkovatele, zejména ty, kteří dodržují 
evropský kodex chování zprostředkovatelů.
2. Členské státy budou nabádat právníky, 
aby své klienty informovali o možnosti 
zprostředkování.

Or. fr

Odůvodnění

Řada členských států nemá systém pověřování zprostředkovatelů. Takový systém zahrnuje 
trvalou kontrolu kvality zprostředkování státem, povinnost aktualizovat seznamy 
zprostředkovatelů, zavést diplomy, ale i riziko zpochybnění jeho odpovědnosti v případě 
pochybení zprostředkovatele. To by mohlo vypadat jako skrytá reklama, neboť seznamy 
nebudou moci být vyčerpávající a stále aktualizované. Není vhodné prostřednictvím článku o 
informování občanů ukládat tato břemena členským státům. Je lepší se omezit na to, že státy 
budou dbát na to, aby informace o zprostředkování a zprostředkovatelích byly snadno 
dostupné, například prostřednictvím spolupráce s obchodními sdruženími, a prosazovat 
politiku kvality zprostředkování zavedením značek spravovaných prodejci zboží či 
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poskytovateli služeb. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 66
Článek 7a (nový)

Článek 7a
Informace pro občany

Členské státy zajistí, aby měli občané 
přístup k potřebným informacím, které jim 
umožňí kontaktovat akreditované 
poskytovatele zprostředkování a 
zprostředkovatele.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby veřejnost byla informována o tom, jak získat přístup 
k akreditovaným zprostředkovatelům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bert Doorn

Pozměňovací návrh 67
Čl. 9 odst. 1

1. Členské státy přijmou právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí nejpozději do 1. září 2007. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

1. Členské státy přijmou nezbytná právní a 
správní opatření nebo zajistí, aby strany 
zprostředkování zavedly prostřednictvím 
dobrovolných dohod nezbytná opatření, 
přičemž členské státy přijmou veškerá 
předběžná opatření potřebná k tomu, aby se 
za všech okolností zaručilo splnění 
výsledků vytyčených ve směrnici, a to 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejpozději do 1. září 2008, s výjimkou 
článku 8, pro který je stanoveno datum 
plnění na 1. září 2009. Neprodleně o těchto 
opatřeních uvědomí Komisi.
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Or. nl

Odůvodnění

Mělo by být možné zajistit zavedení směrnice samoregulací.


