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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų tarpininkavimo civilinėse 
ir komercinėse bylose aspektų
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2004)0718)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 61 straipsnio c punktą 
bei į 67 straipsnio 5 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0154/2004),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2)1999 m. spalio 15 d. Tamperės Europos 
Vadovų Taryba paragino valstybes nares 
sukurti alternatyvias neteismines 
procedūras, užtikrinant didesnį teismų 
prieinamumą Europoje.

(2) Teismų prieinamumo principas yra 
esminis, ir 1999 m. spalio 15 d. Tamperės 
Europos Vadovų Taryba paragino 
valstybes nares sukurti alternatyvias 
neteismines procedūras, siekiant užtikrinti 
didesnį teismų prieinamumą.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad teismų prieinamumo principas yra esminis Bendrijos teisės principas ir 
kad alternatyvūs ginčų sprendimo būdai (konkrečiau – tarpininkavimas) gali užtikrinti 
geresnį teismų prieinamumą. Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su 8 konstatuojamosios dalies 

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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pakeitimu, kuriame paaiškinama, kad skatinant tarpininkavimą nesiekiama atimti iš šalių 
joms priklausančios teisės kreiptis į teismą, jei jos pageidauja pasinaudoti šia teise.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
procesams, kuriuose tarpininkas padeda 
dviems arba daugiau ginčo šalių draugiškai 
išspręsti ginčą, išskyrus arbitražinio 
pobūdžio procesus, tokius taip trečiųjų 
teismas, parlamento kontrolierių, vartotojų 
skundų nagrinėjimo procedūros, ekspertų 
išvados arba formalias rekomendacijas 
teikiančios institucijos administruojami 
procesai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 
privalomi ginčo sprendimui.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
procesams, kuriuose tarpininkas padeda 
dviems arba daugiau ginčo šalių draugiškai 
išspręsti ginčą, išskyrus ikisutartines 
derybas ar arbitražinio pobūdžio procesus, 
tokius taip trečiųjų teismas, ombudsmenų, 
vartotojų skundų nagrinėjimo procedūros, 
ekspertų išvados arba formalias 
rekomendacijas teikiančios institucijos 
administruojami procesai, neatsižvelgiant į 
tai, ar jie yra privalomi ginčo sprendimui.
Ji taip pat turėtų būti taikoma byloms, 
kurias nagrinėjant teismas pataria šalims 
kreiptis  į tarpininkus, arba jei 
nacionalinėje teisėje nurodoma, kad turi 
būti taikomas tarpininkavimas, nors ir 
išlieka principas, kad tarpininkavimas yra 
savanoriškas procesas, o nacionaliniai 
teisės aktai, pagal kuriuos 
tarpininkavimas tampa privalomas arba jį 
renkantis taikomos paskatos ar sankcijos, 
neturėtų užkirsti kelio šalims pasinaudoti 
joms priklausančia teise kreiptis į teismų 
sistemą.  
Be to, tarpininkavimas, kurį atlieka 
teisėjas, neatsakantis už jokį su ginčo 
klausimu ar klausimais susijusį procesą, 
turėtų būti priskirtas šios direktyvos 
taikymo sričiai. Nepaisant to, ši Direktyva 
netaikoma teismo ar teisėjo, į kurį buvo 
kreiptasi siekiant išspręsti ginčą teismo 
proceso dėl šio ginčo būdu, veiksmams, ar 
byloms, kurias sprendžiantis teismas ar 
teisėjas prašo kompetentingo asmens
pagalbos ar patarimo.

Pagrindimas

Svarbu kuo tiksliau apibrėžti direktyvos taikymo sritį ir paaiškinti, kad dėl tarpininkavimo 
skatinimo šalys neturėtų atsisakyti savo teisės bylinėtis, jei jos pageidautų šia teise 
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pasinaudoti.

Pakeitimas 3
9 konstatuojamoji dalis

(9) Būtina užtikrinti minimalų civilinio 
proceso taisyklių suderinamumą, kalbant 
apie tarpininkavimo poveikį senaties 
terminams ir tarpininko konfidencialumo 
užtikrinimą visuose paskesniuose 
teisminiuose procesuose. Ši direktyva taip 
pat turėtų suteikti galimybę teismui siūlyti 
šalims pasinaudoti tarpininkavimu, 
vadovaujantis principu, kad 
tarpininkavimas yra savanoriškas 
procesas.

(9) Atsižvelgiant į konfidencialumo svarbą 
tarpininkavimo procese, būtina užtikrinti 
minimalų civilinio proceso taisyklių 
suderinamumą, kalbant apie 
konfidencialumo užtikrinimą visuose 
paskesniuose civiliniuose ir 
komerciniuose, teisminiuose ar arbitražo 
procesuose. Taip pat būtina užtikrinti 
minimalų civilinio proceso normų 
suderinamumą, atsižvelgiant į 
tarpininkavimo poveikį senaties 
terminams bent tarptautinėse bylose. Nors 
nuostata dėl senaties terminų taikoma tik 
tarptautinėms byloms, valstybės narės 
skatinamos jas taip pat taikyti ir vidaus 
byloms siekiant užtikrinti deramą vidaus 
rinkos veikimą.

Pagrindimas

Siekiama, kad tekstas būtų aiškesnis ir geriau atitiktų direktyvos struktūrą.

Pakeitimas 4
10 konstatuojamoji dalis

(10) Tarpininkavimas neturėtų būti 
prastesnė alternatyva už teisminius 
procesus dėl to, kad pretenzijų 
sureguliavimo susitarimai priklauso nuo 
šalių geros valios juos vykdyti.
Atsižvelgiant į tai, reikia užtikrinti, kad 
visos valstybės narės numatytų procedūrą, 
pagal kurią teismas arba kita valdžios 
institucija nutarimu, sprendimu arba 
autentišku dokumentu galėtų patvirtinti
pretenzijų sureguliavimo susitarimą.

(10) Tarpininkavimas neturėtų būti 
prastesnė alternatyva už teisminius 
procesus dėl to, kad pretenzijų 
sureguliavimo susitarimai priklauso nuo
šalių geros valios juos vykdyti.
Atsižvelgiant į tai, reikia užtikrinti, kad 
rašytinį pretenzijų sureguliavimo 
susitarimą pasirašiusios šalys gali prašyti, 
kad jis būtų pripažintas ir jo turinio būtų 
paisoma, kiek toks pripažinimas ir 
paisymas įmanomas pagal valstybės 
narės, kurioje buvo pateiktas prašymas 
pripažinti ir / arba vykdyti, teisę.
Pretenzijų sureguliavimo susitarimo
turinio gali tapti privaloma paisyti pagal 
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teismo arba kitos kompetentingos 
institucijos nutarimą ar sprendimą, arba 
autentišką aktą pagal valstybės narės, 
kurioje pateiktas prašymas, teisę.

Pagrindimas

Šis pakeitimas kartu su pateiktais 5 straipsnio pakeitimais skirtas atsakyti į nerimą, kuris 
buvo išreikštas dėl pretenzijų sureguliavimo susitarimų, į kuriuos gali būti įtraukta sąlygų, 
kurių įgyvendinti iš esmės neįmanoma, pripažinimo ir įvykdomumo.  Taip pat svarbu 
paaiškinti, kad pretenzijų sureguliavimo susitarimai turi būti sudaromi tik raštu, kad juos 
būtų galima pripažinti.

Pakeitimas 5
11 konstatuojamoji dalis

(11) Tokia galimybė leis pretenzijų 
sureguliavimo susitarimą pripažinti ir 
taikyti visoje Europos Sąjungoje, laikantis 
sąlygų, nustatytų Bendrijos 
dokumentuose dėl nutarimų ir sprendimų 
savitarpio pripažinimo ir vykdymo.

(11) Pretenzijų sureguliavimo susitarimo, 
kuris turi būti vykdomas  valstybėje 
narėje, turinys pripažįstamas ir 
paskelbiama, kad jo privaloma paisyti 
kitose valstybėse pagal Bendrijos ar 
nacionalinę teisę, pvz., pagal Tarybos 
2000 m. gruodžio 22 d. reglamentą (EB) 
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse 
bylose pripažinimo ir vykdymo (1) arba 
pagal Tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. 
reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, 
pripažinimo bei vykdymo (2).
__________________________
(1) OL L 12, 2001 1 16, 1 p.
(2) OL L 338, 2003 12 23, 1 p.

Pagrindimas

Panašu, kad pageidautina aiškiai nurodyti atitinkamas Bendrijos priemones.

Pakeitimas 6
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Nors ši direktyva taikoma 
tarpininkavimui šeimos teisės klausimais, 
ji taikoma tik toms teisėms, kurias šalys 
turi pagal valstybės narės, kurioje vyksta 
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tarpininkavimas, teisę. Be to, jei valstybėje 
narėje, kurioje buvo pasiektas minėtasis 
susitarimas ir kurioje siekiama jį vykdyti, 
negalima užtikrinti, kad būtų paisoma 
pretenzijų sureguliavimo susitarimo 
šeimos klausimais turinio, pagal šią 
direktyvą šalims nesuteikiama galimybės 
išvengti minėtosios valstybės narės teisės 
laikymosi ir susitarimą vykdyti kitoje 
valstybėje narėje, kadangi Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 2201/2003 
konkrečiai reikalaujama, kad toks 
susitarimas turi būti vykdomas valstybėje 
narėje, kurioje jis buvo sudarytas.

Pagrindimas

Svarbu įtraukti šį paaiškinimą dėl tarpininkavimo šeimos klausimais.

Pakeitimas 7
13 konstatuojamoji dalis

Šie valstybių narių nustatomi
mechanizmai ir priemonės, kurie gali 
numatyti galimybę priimti rinkos 
sprendimus, turėtų užtikrinti 
tarpininkavimo proceso lankstumą ir šalių 
savarankiškumą. Komisija skatina taikyti 
savireguliacijos priemones Bendrijos 
lygmeniu, pavyzdžiui, parengiant Europos 
elgsenos kodeksą, apimantį pagrindinius 
tarpininkavimo proceso aspektus.

Šie  mechanizmai ir priemonės, kuriuos 
turėtų nustatyti valstybės narės ir kurie 
gali numatyti galimybę priimti rinkos 
sprendimus, turėtų užtikrinti 
tarpininkavimo proceso lankstumą ir šalių 
savarankiškumą. Komisija turėtų skatinti
taikyti savireguliacijos priemones 
Bendrijos lygmeniu, o valstybės narės 
turėtų skatinti ir propaguoti Europos 
tarpininkų elgsenos kodekso, kurį 
Komisija paskelbs Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje, taikymą.

Pagrindimas

Manoma, kad reikėtų aiškiai pripažinti Europos tarpininkų elgsenos kodekso naudą ir 
užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Oficialiajame leidinyje, siekiant, kad jis būtų labai 
išplatintas  ir nesunkiai prieinamas.

Pakeitimas 8
17 konstatuojamoji dalis

(17) Vadovaujantis Protokolo dėl Jungtinės 
Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo 

(17) Vadovaujantis Protokolo dėl Jungtinės 
Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo 
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prie Europos Sąjungos Sutarties ir Europos 
Bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsniu, 
Jungtinė Karalystė ir Airija pareiškė norą 
dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą. / 
Vadovaujantis Protokolo dėl Jungtinės 
Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo 
prie Europos Sąjungos Sutarties ir 
Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 
2 straipsniais, kadangi Jungtinė Karalystė 
ir Airija nedalyvauja priimant šią 
direktyvą, šioms šalims ji nėra privaloma.

prie Europos Sąjungos Sutarties ir Europos 
Bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsniu, 
Jungtinė Karalystė ir Airija pareiškė norą 
dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą.

Pagrindimas

Jungtinė Karalystė ir Airija pareiškė norą dalyvauti priimant šią direktyvą.

Pakeitimas 9
1 straipsnio 1 dalis

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas, 
skatinant naudoti tarpininkavimą ir 
užtikrinant patikimą ryšį tarp 
tarpininkavimo ir teisenos.

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas, 
propaguoti draugišką ginčų sprendimą ir 
skatinti naudoti tarpininkavimą užtikrinant 
darnų ryšį tarp tarpininkavimo ir teisenos.

Pagrindimas

Paaiškinama ir susiaurinama direktyvos taikymo sritis.

Pakeitimas 10
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva taikoma civilinėms ir 
komercinėms byloms.

2. Ši direktyva taikoma civilinėms ir 
komercinėms byloms. Reglamentas 
netaikomas visų pirma mokestinėms 
byloms, byloms dėl muitų ar 
administracinėms byloms arba turint
mintyje valstybės atsakomybę už veiksmus 
ir neveikimą vykdant valstybės valdžią 
(acta iure imperii).

Pagrindimas

Paaiškinama ir susiaurinama direktyvos taikymo sritis.
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Pakeitimas 11
1 straipsnio 3 dalis

3. Šioje direktyvoje „valstybė narė“ – tai 
visos valstybės narės, išskyrus Daniją.

3. Šioje direktyvoje „valstybė narė“ – tai 
visos valstybės narės, išskyrus Daniją.

Pagrindimas

Paaiškinama ir susiaurinama direktyvos taikymo sritis.

Pakeitimas 12
2 straipsnio a punktas

(a) „Tarpininkavimas“ – tai visi procesai, 
kuriuose dviems ginčo šalims arba 
didesniam jų skaičiui susitarti padeda 
trečioji šalis, neatsižvelgiant į tai, ar 
procesas inicijuojamas šalių sprendimu, 
siūlant arba reikalaujant teismui, ar pagal 
valstybės narės nacionalinę teisę.

(a) „Tarpininkavimas“ – tai struktūruotas
procesas, kuriame dvi ginčo šalys arba 
didesnis jų skaičius pačios mėgina susitarti 
dėl jų ginčo sprendimo padedamos 
tarpininko. Šis procesas gali būti 
inicijuojamas šalių sprendimu, siūlant arba 
reikalaujant teismui, ar pagal valstybės 
narės teisę.

Jis neapima teisėjo pastangų išspręsti 
ginčą su juo susijusiame teisminiame 
procese.

Jam priskiriamas tarpininkavimas, kurį 
atlieka teisėjas, kuris šiame ginče 
neatsako už jokį teismo procesą. Tačiau 
jis neapima teisėjo pastangų išspręsti ginčą 
su juo susijusiame teisminiame procese.

Pagrindimas

Siekiama patobulinti „tarpininkavimo“ apibrėžimą ir padaryti jį aiškesnį.

Pakeitimas 13
2 straipsnio b punktas

(b) „Tarpininkas“ – tai trečioji šalis, 
teikianti tarpininkavimo paslaugą, 
neatsižvelgiant į jos kategoriją arba 
profesiją atitinkamoje valstybėje narėje ir į 
tai, kaip ji buvo paskirta ar paprašyta teikti 
tokią paslaugą.

(b)„Tarpininkas“ – tai trečiasis asmuo, 
kuris skiriamas esant aplinkybėms, dėl 
kurių galima pagrįstai tikėtis, kad 
tarpininkaujama bus profesionaliai, 
nešališkai ir kompetentingai, ypač 
trečiasis asmuo, kuris įsipareigojo laikytis 
Europos tarpininkų elgsenos kodekso ir 
atitinka jo reikalavimus bei tarpininkauja 
pagal jo nuostatas, neatsižvelgiant į jo
kategoriją arba profesiją atitinkamoje 
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valstybėje narėje ir į tai, kaip jis buvo 
paskirtas ar paprašytas teikti tokią 
paslaugą.

Pagrindimas

Pradinis apibrėžimas atrodo pernelyg nekonkretus. Labai pageidautina, kad būtų konkrečiai 
nurodomas Europos tarpininkų elgsenos kodeksas.

Pakeitimas 14
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis
Tarpininkavimo kokybės užtikrinimas

(1) Valstybės narės visomis priemonėmis, 
kurios joms atrodo tinkamos, skatina 
tarpininkus ir tarpininkavimo paslaugas 
teikiančias organizacijas tobulinti  
savanoriškus elgsenos kodeksus, ypač 
Europos tarpininkų kodeksą, taip pat ir 
kitas veiksmingas su tarpininkavimo 
paslaugų teikimu susijusias kontrolės 
priemones, ir laikytis jų.
(2) Valstybės narės skatina  pradinį ir 
tolesnį tarpininkų rengimą siekdamos 
užtikrinti, kad tarpininkavimas būtų 
sąžiningas, veiksmingas, nešališkas ir 
kompetentingas šalių atžvilgiu ir kad 
atliekant procedūras būtų atsižvelgiama į 
ginčo aplinkybes.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pradinis Komisijos pasiūlytas 4 straipsnis. Ir vėl labai 
pageidautina, kad būtų aiškiai nurodomas Europos tarpininkų elgsenos kodeksas. Svarbu 
pabrėžti, kad tarpininkavimas turi būti atliekamas taip, kad jis būtų sąžiningas, veiksmingas, 
nešališkas ir kompetentingas ir kad atliekant tarpininkavimo procedūras būtų atsižvelgiama į 
ginčo aplinkybes.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 1 dalis

1. Teismas, kuriam paduodamas ieškinys, 
prireikus ir atsižvelgdamas į visas bylos 

1. Teismas, kuriam paduodamas ieškinys, 
prireikus ir atsižvelgdamas į visas bylos 
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aplinkybes, ragina šalis, sprendžiant ginčą, 
pasinaudoti tarpininkavimu. Bet kuriuo 
atveju teismas gali reikalauti, kad šalys 
dalyvautų informacinėje sesijoje apie 
tarpininkavimo naudą.

aplinkybes, ragina šalis, sprendžiant ginčą, 
pasinaudoti tarpininkavimu. Teismas taip 
pat gali pakviesti šalis dalyvauti
informacinėje sesijoje apie tarpininkavimo 
naudą, jei tokios sesijos rengiamos ir yra 
lengvai prieinamos.

Pagrindimas

Informacinėse sesijose tarpininkavimo klausimais, kai jos rengiamos, turėtų būti dalyvaujama 
savanoriškai.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinės 
teisės aktų, pagal kuriuos tarpininkavimas 
yra privalomas arba kurie nustato paskatas 
ar sankcijas, taikytinas tarpininkavimui 
prieš prasidedant teisminiam procesui arba 
jam pasibaigus, jeigu tokie teisės aktai 
nepažeidžia teisės kreiptis į teismus, ypač 
tais atvejais, kai viena iš šalių gyvena 
valstybėje narėje, kitoje nei valstybė narė, 
kurioje yra teismas.

2.  Ši direktyva nepažeidžia nacionalinės 
teisės aktų, pagal kuriuos tarpininkavimas 
yra privalomas arba kurie nustato paskatas 
ar sankcijas, taikytinas tarpininkavimui 
prieš prasidedant teisminiam procesui arba 
jam pasibaigus, jeigu tokie teisės aktai 
neturėtų užkirsti kelio šalims pasinaudoti 
savo teise kreiptis į teismus.

Pagrindimas

Taip pat svarbu pabrėžti šalių teisę bylinėtis, jei jos pageidautų pasinaudoti šia teise.

Pakeitimas 17
4 straipsnis

4 straipsnis Išbraukta.
Tarpininkavimo kokybės užtikrinimas

1. Komisija ir valstybės narės remia ir 
skatina tarpininkų bei tarpininkavimo 
paslaugas teikiančių organizacijų 
savanoriškų elgsenos kodeksų parengimą 
ir laikymąsi Bendrijos bei nacionaliniu 
lygmenimis ir kitus su tarpininkavimo 
paslaugų teikimu susijusius veiksmingus 
kontrolės mechanizmus.
2. Valstybės narės remia ir skatina 
tarpininkų mokymą, kad ginčo šalys 
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galėtų pasirinkti tarpininką, kuris 
sugebėtų veiksmingai tarpininkauti, 
pateisindamas šalių lūkesčius.

Pagrindimas

Šį straipsnį pakeičia naujas 2a straipsnis.

Pakeitimas 18
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad, šalių 
prašymu, tarpininkaujant priimtą 
pretenzijų sureguliavimo susitarimą būtų 
galima patvirtinti teismo arba valdžios 
institucijos sprendimu, nutarimu, 
autentišku dokumentu arba bet kokia kita 
forma, pagal kuriuos toks susitarimas turi 
būti vykdomas panašiai, kaip sprendimas, 
priimtas pagal nacionalinę teisę, jeigu jis 
neprieštarauja Europos teisei arba 
valstybės narės, kurioje pateikiamas 
prašymas, nacionalinei teisei.

1. Valstybės narės užtikrina, kad šalys arba 
viena iš jų, kitai šaliai pritarus, gali 
prašyti, kad raštiško pretenzijų 
sureguliavimo susitarimo, kuris yra 
tarpininkavimo rezultatas, turinio turi 
būti paisoma, kiek pretenzijų 
sureguliavimo susitarimo turinio  
įmanoma paisyti ir kiek jis neprieštarauja 
valstybės narės, kurioje pateikiamas 
prašymas, teisei.

Pagrindimas

Šis pakeitimas kartu su kitais pateiktais 5 straipsnio ir 10 konstatuojamosios dalies 
pakeitimais skirtas atsakyti į nerimą, kuris buvo išreikštas dėl pretenzijų sureguliavimo 
susitarimų, į kuriuos gali būti įtraukta sąlygų, kurias įgyvendinti iš esmės neįmanoma, 
pripažinimo ir įgyvendinamumo.  Taip pat svarbu paaiškinti, kad pretenzijų sureguliavimo 
susitarimai turi būti sudaromi tik raštu, kad juos būtų galima pripažinti.

Pakeitimas 19
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Pretenzijų sureguliavimo dokumento 
turinio gali būti privaloma paisyti pagal 
teismo arba kitos kompetentingos 
institucijos nutarimą ar sprendimą, arba 
autentišką aktą pagal valstybės narės, 
kurioje pateiktas prašymas, teisę.  

Pagrindimas

Atspindima valstybių narių teisės tradicijų įvairovė.
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Pakeitimas 20
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
teismus arba valdžios institucijas, 
kompetentingus priimti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus prašymus.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
teismus arba kitas institucijas, 
kompetentingas priimti šio straipsnio 1 ir 
1a dalyse nurodytus prašymus.

Pakeitimas 21
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Šio straipsnio nuostatos neturi 
poveikio normoms, taikomoms pretenzijų 
sureguliavimo susitarimų, kuriuos vykdyti 
tapo privaloma pagal 1 dalies nuostatas, 
pripažinimui ir vykdymui kitoje valstybėje 
narėje.

Pakeitimas 22
6 straipsnis

6 straipsnis Išbraukta.
Įrodymų civiliniuose teismo procesuose 

priimtinumas
1. Tarpininkai ir visi asmenys, 
dalyvaujantys tarpininkavimo paslaugų 
administravime, civilinėse bylose neliudija 
arba nepateikia įrodymų dėl:

(a) šalies kvietimo arba ketinimo dalyvauti 
tarpininkavime;

(b) tarpininkavimo metu šalies pareikštos 
nuomonės arba pateiktų pasiūlymų, 
susijusių su galimu ginčo sprendimo būdu;

(c) tarpininkavimo metu šalies padarytų 
pareiškimų arba prisipažinimų;

(d) tarpininko pateiktų pasiūlymų;

(e) šalies nurodyto ketinimo priimti 
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pasiūlymą ginčą spręsti per tarpininką;

(f) tik tarpininkavimo tikslu parengto 
dokumento.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
neatsižvelgiant į joje nurodytos 
informacijos arba įrodymų formą.

3. Teismas arba kita teisminė institucija 
nereikalauja atskleisti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytos informacijos civilinėse 
bylose, o jeigu tokia informaciją siūloma 
pateikti kaip įrodymus, pažeidžiant 1 dalį, 
tokie įrodymai laikomi nepriimtinais. Vis 
dėlto, tokia informacija gali būti atskleista 
arba priimtina kaip įrodymai:

(a) jeigu ji reikalinga įgyvendinant arba 
vykdant tarpininkavimo būdu priimtą 
pretenzijų sureguliavimo susitarimą,

(b) dėl bendro pobūdžio priežasčių, 
susijusių su visuomenės interesų politika, 
ypač kai reikia užtikrinti vaikų apsaugą 
arba apsaugoti juos nuo fizinio ar 
psichologinio pavojaus, arba

(c) jeigu tam pritaria tarpininkas ir šalys.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos 
taikomos, neatsižvelgiant į tai, ar teisminiai 
procesai yra susiję su ginču, kuris yra arba 
buvo tarpininkavimo objektu.

5. Vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, 
teisminiuose procesuose priimtini įrodymai 
tampa nepriimtinais, jeigu jie naudojami 
tarpininkavimo tikslais.

Pagrindimas

Šį straipsnį pakeičia naujas 6a straipsnis apie konfidencialumą.

Pakeitimas 23
6a straipsnis (naujas)
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6a straipsnis
Tarpininkavimo konfidencialumas

1. Atsižvelgiant į tai, kad tarpininkavimas 
turėtų vykti taip, kad būtų gerbiamas 
konfidencialumas ir teisinės konsultacijos 
konfidencialumas, valstybės narės 
užtikrina, kad, jei šalys nesutaria kitaip, 
nei tarpininkai, nei šalys, nei 
dalyvaujantys administruojant 
tarpininkavimą neturi teisės ir negali būti 
priversti trečiosioms šalims atskleisti 
informaciją, atsirandančią iš arba 
susijusią su tarpininkavimo procesu arba 
duoti parodymus dėl šios informacijos 
civiliniuose ar komerciniuose teismo 
procesuose arba arbitražo metu, išskyrus:
(a) dėl itin svarbių priežasčių, susijusių su 
visuomenės interesų politika, ar kitų 
svarbių priežasčių, ypač kai reikia 
užtikrinti svarbiausių vaikų interesų 
apsaugą arba apsaugoti juos nuo fizinio 
ar psichologinio pavojaus, arba
(b) kai informaciją atskleisti būtina 
siekiant įgyvendinti ar vykdyti 
tarpininkavimo būdu pasiektą susitarimą.
2. Ankstesnės dalies nuostatos neužkerta 
kelio valstybėms narėms imtis griežtesnių 
priemonių tarpininkavimo 
konfidencialumui apsaugoti.

Pagrindimas

Šiame pakeitime nustatomos minimalios su konfidencialumu susijusios normos. Pirma, jis 
skirtas atsižvelgti į tai, kad bendrosios teisės jurisdikcijoje esančiose šalyse konfidencialumas 
reiškia teisinių konsultacijų konfidencialumą. Antra, mažai prasmės nustatyti, kad šalys 
negali būti priverstos atskleisti informaciją ar duoti parodymus, jei jos turi teisę taip elgtis.

Pakeitimas 24
7 straipsnio 1 dalis

1. Kilus ginčui, bet kurio senaties termino, 
susijusio su pretenzija, kuri yra 
tarpininkavimo objektas, senaties 
terminas sustabdomas, kai:

1. Siekiant užtikrinti, kad šalims, kurios 
pasirenka tarpininkavimą norėdamos 
išspręsti ginčą, nebūtų užkirstas kelias 
vėliau pradėti teismo procesą, susijusį su 
minėtuoju ginču, iki senaties termino 
pabaigos, valstybės narės užtikrina, kad 
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toks terminas nesibaigtų tarp:

(a) šalys susitaria pasinaudoti 
tarpininkavimu,

(a) datos, kada šalys kilus ginčui raštu 
sutaria pasinaudoti tarpininkavimu, arba, 
jei nėra tokio raštiško sutarimo, datos, 
nuo kurios pagal nacionalinę teisę 
atsiranda prievolė naudotis 
tarpininkavimu; ir

(b) teismas reikalauja pasinaudoti 
tarpininkavimu, arba

(b) pretenzijų sureguliavimo susitarimo 
sudarymo datos, datos, kurią bent viena iš 
šalių kitoms raštu praneša, kad 
tarpininkavimas nutraukiamas, arba, 
nesant tokio raštiško pranešimo, datos, 
kurią tarpininkas savo iniciatyva ar bent 
vienos iš šalių prašymu paskelbia, kad 
tarpininkavimas nutraukiamas.

(c) valstybės narės nacionalinė teisė 
įpareigoja naudotis tarpininkavimu.

Pagrindimas

Manoma, kad ši formuluotė aiškesnė už pradinio Komisijos pasiūlymo formuluotę.

Pakeitimas 25
7 straipsnio 2 dalis

2. Nepriėmus pretenzijų sureguliavimo 
susitarimo tarpininkaujant, senaties 
terminas vėl pradedamas skaičiuoti nuo 
tarpininkavimo, kurio metu pretenzijų 
sureguliavimo susitarimas nebuvo 
priimtas, pabaigos, skaičiuojant nuo tos 
dienos, kai viena šalis arba abi šalys ar 
tarpininkas paskelbia apie tarpininkavimo 
pabaigą arba iš tikrųjų galutinai atsisako 
tarpininkavimo. Senaties terminas bet 
kuriuo atveju pratęsiamas bent jau vienu 
mėnesiu nuo jo skaičiavimo atnaujinimo 
datos, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra 
susijęs su terminu, per kurį būtina 
pareikšti ieškinį, siekiant išvengti 
laikinosios arba panašios priemonės 
nutraukimo ar atšaukimo.

2. 1 dalies nuostatos nepažeidžia nuostatų 
dėl tarptautinių susitarimų, kurių šalys 
yra valstybės narės ir kurie neatitinka šio 
straipsnio nuostatų, senaties terminų.
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Pagrindimas

Manoma, kad reikia atsižvelgti į tarptautinius susitarimus.

Pakeitimas 26
7 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Šis straipsnis taikomas, jei ieškinį, 
paduotą dėl klausimo ar klausimų, dėl 
kurių tarpininkavimo procedūrą, kuriai 
taikoma ši Direktyva, civilinėse ar 
komercinėse bylose siekiama atlikti 
teisme, kuris įsikūręs kitoje valstybėje 
narėje, nei toje, kurioje:
(i) vyko minėtasis tarpininkavimas,
arba
(ii) bent viena iš tarpininkavimo šalių 
arba tarpininkas nuolat gyveno ar buvo 
įsikūręs tuo metu, kai pradėtas 
tarpininkavimas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas apriboti nuostatą dėl senaties termino tarptautinėms byloms, siekiant 
rasti kompromisą su Taryba.  

Pranešėja supranta, kad padėtis, susijusi su senaties terminu tarptautinėse bylose, jau dabar 
yra labai sudėtinga, kadangi Bendrijos lygmeniu nesama dermės ir kai kurios valstybės narės 
atitinkamas normas vertina kaip materialines ir nustato jas pagal taikytiną teisę, o kitos 
vertina jas kaip procedūrines ir taiko lex fori.  Tačiau tai galėtų būti kompromiso pagrindas, 
jei, pvz., Taryba įgaliotų Komisiją imti spręsti senaties termino tarptautinėse bylose klausimą 
ir tai, kaip šių bylų sprendimas pagal tarptautinę privatinę teisę paveiktų deramą vidaus 
rinkos veikimą, ir pateikti tinkamus pasiūlymus.

Vis dėlto pranešėjas tiki, kad valstybės narės priims šią nuostatą ir taikys vidaus byloms.

Pakeitimas 27
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Informacija piliečiams

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
piliečiams būtų prieinama informacija, 
ypač interneto svetainėse, apie tai, kaip 
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susisiekti su akredituotais tarpininkavimo 
paslaugų teikėjais ir tarpininkais, ypač 
tais, kurie laikosi Europos tarpininkų 
elgsenos kodekso.
(2) Valstybės narės skatina teisininkus 
informuoti savo klientus apie 
tarpininkavimo galimybę.

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas užtikrinti, kad visuomenė būtų informuojama apie tai, kaip gauti 
galimybę pasinaudoti akredituotų tarpininkų paslaugomis, ir kad teisininkai informuotų savo 
klientus apie tarpininkavimo galimybę.

Pakeitimas 28
7b straipsnis (naujas)

7b straipsnis
Europos tarpininkų elgsenos kodeksas

Komisija skelbia Europos tarpininkų 
elgsenos kodeksą Europos Sąjungos 
Oficialiojo leidinio C serijoje kaip 
publikaciją, nelemiančią teisinių 
padarinių.

Pagrindimas

Nors nesiekiama, kad Europos tarpininkų elgsenos kodeksas turėtų teisinių padarinių, 
manoma, kad svarbu jį skelbti viešai ir padaryti nesunkiai prieinamą.

Pakeitimas 29
9 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 
m. rugsėjo 1 d. priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią 
direktyvą. Jos apie tai nedelsdamos praneša 
Komisijai.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009
m. rugsėjo 1 d. priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie įsigalioję padeda 
įgyvendinti šią direktyvą, išskyrus 8 
straipsnį, kurio įgyvendinimo data 2008
m. rugsėjo 1 d. Jos apie tai nedelsdamos 
praneša Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja visada buvo įsitikinusi, kad alternatyvus ginčų sprendimas, ypač tarpininkavimas, 
vertingas piliečiams ir atitinka jų interesus. Taip piliečiams suteikiama pigesnė, greitesnė ir 
mažiau streso kelianti teismo proceso alternatyva, neatimant jų teisės kraštutiniu atveju 
kreiptis į teismą. Ginčo šalims taip pat gali būti suteikta galimybė išlaikyti ar net pagerinti 
vertingus santykius, kuriems pavojų gali kelti priešiškas bylinėjimosi pobūdis. Be to, 
suteikiamos galimybės priimti kūrybiškus sprendimus, kurie atitiktų realius šalių poreikius. 
Pavyzdžiui, bylose dėl medikų aplaidumo nukentėjusioji šalis dažnai paaiškinimo ir 
atsiprašymo trokšta tiek pat, kiek ir kompensacijos. Pats bylinėjimosi pobūdis lemia tai, kad 
šie poreikiai nebūtų patenkinti.

Vis dėlto pranešėja iš pradžių abejojo, ar direktyva reikalinga tokiu metu, kai tarpininkavimo 
sistemų visoje ES tebėra vien užuomazgos. Be to, tarpininkavimas turi būti lankstus, kad būtų 
veiksmingas. Bet koks bandymas „reglamentuoti“ tarpininkavimą galėtų sustabdyti jo 
vystymąsi. Tačiau, atsižvelgdama į internete jos surengtos konsultacijos rezultatus ir į 
komiteto svarstymą pakviestų ekspertų pateiktus įrodymus, pranešėja pripažįsta, kad esama 
didžiulės paramos nuostatai, kad reikia priimti direktyvą. Ji atkreipia dėmesį į tai, kad net tie 
ekspertai, kurie skeptiškai vertino direktyvą arba kritiškai vertino jos teisinį pagrindą, 
entuziastingai palaikė tarpininkavimą kaip alternatyvų būdą teismų prieinamumui užtikrinti. 
Todėl jos tikslas buvo sukurti veiksmingą, lanksčią direktyvą, kuri atitiktų esamas gaires ir 
geriausią praktiką ir galėtų paskatinti plačiau naudotis tarpininkavimu visoje ES. Pranešėja 
norėtų pasinaudoti proga ir padėkoti svarstyme dalyvavusiems ekspertams už jų norą po 
svarstymo teikti pasiūlymus dėl rengiamo dokumento, – kai kuriais pasiūlymais ji 
pasinaudojo rengdama savo pranešimą. 

Savo pakeitimuose pranešėja siekė paaiškinti ir patobulinti pradinį pasiūlymą, ypač 
pakeisdama sąvokų „tarpininko“ ir „tarpininkavimo“ apibrėžtis. Ji labai siekia užtikrinti, kad 
būtų laikomasi kokybės standartų, ypač pateikiant nuorodas į Europos tarpininkų elgsenos 
kodeksą. Ji taip pat pakeitė nuostatas dėl pripažinimo ir vykdymo, siekiant užtikrinti, kad jos 
būtų teisiškai pagrįstos ir būtų atsižvelgta į įvairių valstybių narių teisės tradicijas. 
Konfidencialumo klausimu pagal pasiūlytą sprendimą teikiamas veiksmingas būdas spręsti šį 
klausimą suteikiant valstybėms narėms laisvę nustatyti griežtesnes normas, jei jos mano, kad 
tai pageidautina.

Kalbant apie teisinį pagrindą galima manyti, kad dauguma valstybių narių Taryboje laikosi 
nuomonės, jog pasiūlytoji direktyva turėtų būti skirta tik tarptautinėms byloms, kadangi pagal 
EB sutarties 65 straipsnio nuostatas priemonės, kurių tikslas – „šalinimas kliūčių, trukdančių 
civiliniam procesui gerai veikti, ir, jei reikia, civilinio proceso normų suderinamumo 
skatinimas valstybėse narėse“, turi būti „[susijusios] su užsieniu“ ir jų turi būti imamasi tiek, 
kiek „reikia vidaus rinkai deramai veikti“. Pranešėjos pateiktas kompromisas skirtas tam, kad 
būtų atsižvelgta į valstybių narių nerimą dėl 65 straipsnio taikymo ir kad vartotojams ir 
piliečiams vidaus rinkoje būtų suteiktos praktiškos ir paprastos naudotis galimybės gauti 
aukšto lygio tarpininkavimo paslaugas visoje ES. Tikimasi, kad Taryba tarpininkavimo naudą 
vertins vadovaudamasi sveika nuovoka ir kad direktyvą bus galima taikyti ir vidaus byloms 
valstybėse narėse.
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Pranešėja siūlo tik nuostatas dėl senaties termino taikyti vien tarptautinėms byloms, kadangi 
tik šios nuostatos turės didesnį poveikį nacionalinėms teisės sistemoms, o ne taikyti bendrą 
tarptautinių bylų apibrėžimą (toks sprendimas buvo priimtas kitų priemonių, pvz., vykdomojo 
rašto dėl apmokėjimo, klausimu), nes tai sukeltų praktinių problemų.  

Turint mintyje likusius klausimus, akivaizdu, kad nuostatos dėl pripažinimo ir vykdymo 
taikomos tik tarptautinėms byloms, ir būtų absurdiška, jei vien tokioms byloms būtų taikomi 
ypatingi „tarpininkavimo“ ir „tarpininko“ sąvokų apibrėžimai. Taip pat visai nereikalingos 
būtų ypatingos taisyklės dėl nurodymų naudotis tarpininkų paslaugomis ar kokybės 
užtikrinimo, kurios būtų taikomos tik tarptautinėms byloms. 

Be to, pranešėja giria šią iniciatyvą, kadangi ji padės viešinti ir skatinti tarpininkavimą kaip 
alternatyvų teismų prieinamumo užtikrinimo būdą ir parengti bendrų taisyklių, kurios būtų 
pakankamai griežtos, kad būtų galima apginti šalių interesus, tačiau ir pakankamai lanksčios, 
kad galėtų atsirasti rinkos skatinami sprendimai, sistemą.
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