
PR\631576SL.doc PE 374.428v03-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravne zadeve

ZAČASNO
2004/0251(COD)

21.9.2006

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih 
mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah
(KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Arlene McCarthy



PE 374.428v03-00 2 PR\631576SL.doc

SL

PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov
**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)

večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v 
civilnih in gospodarskih zadevah
(KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0718)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 61(c) ter 67(5) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0154/2004),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Evropski svet v Tampereju 15. in 16. 
oktobra 1999 je zahteval, glede na boljši 
dostop do pravice v Evropi, kot drugo 
možnost, da države članice ustvarijo 
posebne sodne postopke. 

(2) Načelo dostopa do pravice je 
temeljnega pomena. Za zagotovitev 
boljšega dostopa je Evropski svet v 
Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 
zahteval, kot drugo možnost, da države 
članice ustvarijo posebne sodne postopke.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da je dostop do pravice eno izmed temeljnih načel zakonodaje Skupnosti 
in da ga je mogoče izboljšati z alternativnim reševanjem sporov (točneje mediacijo).  Predlog 
spremembe naj bi se tolmačil v povezavi s predlogom spremembe k uvodni izjavi 8, kjer je 
jasno zapisano, da cilj spodbujanja mediacije ni odvzeti strankam pravico do sodnega 
postopka, če si tega želijo.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Ta direktiva mora zajeti postopke, kjer 
dvema ali več strankam v sporu pomaga 
mediator, da se doseže prijateljski 
sporazum glede poravnave spora, a 
izključuje postopke sodne narave kot so 
arbitraža, načrti varuha človekovih pravic, 
načrti pritožb potrošnikov, ugotovitve 
strokovnjakov ali postopki, ki jih 
upravljajo telesa, ki izdajajo uradna 
priporočila, če so ta zakonsko zavezujoča 
ali ne, kar zadeva reševanje spora.

(8) Ta direktiva mora zajeti postopke, kjer 
dvema ali več strankam v sporu pomaga 
mediator, da se doseže prijateljski 
sporazum glede poravnave spora, a 
izključuje postopke, kot so predpogodbena 
pogajanja, in postopke sodne narave kot so 
arbitraža, načrti varuha človekovih pravic, 
načrti pritožb potrošnikov, ugotovitve 
strokovnjakov ali postopki, ki jih 
upravljajo telesa, ki izdajajo uradna 
priporočila, če so ta zakonsko zavezujoča 
ali ne, kar zadeva reševanje spora. 
Direktiva mora prav tako zajeti primere, 
ko sodišče stranke napoti k mediatorju ali 
ko mediacijo predpisuje nacionalna 
zakonodaja. Vendarle pa je treba pri tem 
spoštovati načelo, da mora biti uporaba 
mediacije prostovoljna in da nacionalna 
zakonodaja, ki predpisuje mediacijo kot 
obvezno ali kot razlog za spodbude 
oziroma sankcije, strankam ne sme 
preprečevati uveljavljanja pravice dostopa 
do sodnega sistema.
Nadalje mora direktiva zaobjeti mediacijo, 
ki jo vodi sodnik, ki mu ni dodeljen noben 
izmed sodnih postopkov, povezanih s 
sporno zadevo ali zadevami. 
Direktiva pa se ne nanaša na poskuse 
sodišča ali sodnika, ki mu je bil primer 
dodeljen, da reši spor v okviru sodnih 
postopkov, povezanih s sporom, ali na 
primere, v katerih sodišče ali sodnik, ki 
mu je bil primer dodeljen, zahteva pomoč 
ali nasvet pristojne osebe.

Obrazložitev

Potrebno je razmejiti domet direktive, kolikor natančno je mogoče, pri čemer mora biti jasno, 
da spodbujanje mediacije ne sme privesti do tega , da bi stranke izgubile pravice do 
pravdanja, če jo želijo uveljavljati.

Predlog spremembe 3
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Uvodna izjava 9

(9) Kar zadeva učinkovitost mediacije v 
zvezi z zastaralnimi roki in kako bo 
zaščitena zaupnost mediatorja v vseh 
naknadnih sodnih postopkih, je nujna 
minimalna stopnja združljivosti pravil, ki 
urejajo civilni postopek. Treba je 
upoštevati tudi možnost sodišča, da 
stranke napoti na mediacijo, medtem ko 
ohrani načelo, da je mediacija 
prostovoljni postopek.

(9) Pri vprašanju, kako zaščititi zaupnost 
mediacije v vseh naknadnih civilnih in 
gospodarskih sodnih postopkih oziroma 
postopkih arbitraže, je v luči pomena 
zaupnosti nujna minimalna stopnja
združljivosti pravil, ki urejajo civilni 
postopek.  Prav tako je treba v civilnih 
postopkih  vsaj pri čezmejnih primerih 
zagotoviti minimalno stopnjo usklajenosti 
pravil, ki zadevajo učinke mediacije na 
zastaralne roke. Čeprav je določba o 
zastaralnih rokih omejena na čezmejne 
primere, se države članice spodbuja k 
njenemu izvajanju tudi v domačih 
primerih, da bi tako lažje omogočili 
pravilno delovanje notranjega trga.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi prinesel več jasnosti in boljše razumevanje strukture direktive.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10

(10) Mediacija se ne bi smela šteti kot 
slabša možnost od sodnih postopkov v 
smislu, da je doseganje poravnav odvisno 
od dobre volje strank. Zato je treba
zagotoviti, da vse države članice 
zagotovijo postopek, s katerim lahko 
sodišče ali javna oblast potrdi poravnavo s 
sodbo, sklepom ali javnim pooblastilom.

(10) Mediacija se ne bi smela šteti kot 
slabša možnost od sodnih postopkov v 
smislu, da je doseganje poravnav odvisno 
od dobre volje strank. Zato je treba 
zagotoviti, da lahko stranke, ki so sklenile 
pisno poravnavo, zahtevajo, da se le to 
prizna in izvršuje v tolikšni meri, kolikor 
to omogoča zakonodaja države članice, v 
kateri je bila prošnja za priznanje in/ali 
izvrševanje poravnave vložena. Vsebina 
poravnave lahko postane izvršljiva s sodbo 
ali sklepom sodišča ali če sodišče ali 
druga pristojna oblast potrdita njeno 
veljavnost v skladu z zakonodajo države 
članice, kjer je bila prošnja vložena.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi skupaj s predlogi sprememb, premeščenimi k členu 5, reševal 
težave v zvezi s priznavanjem in izvršljivostjo poravnav, ki bi vsebovale dejansko neizvršljive 
pogoje. Prav tako je treba jasno povedati, da morajo biti poravnave v pisni obliki, da bi se jih 
lahko priznalo/izvršilo.
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Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 11

(11) Takšna možnost omogoči, da se 
poravnava prizna in izvrši v celotni Uniji, 
pod pogoji, določenimi v instrumentih 
Skupnosti o medsebojnem priznavanju in 
izvršitvi sodb in odločb.

(11) Vsebina poravnave, izvršljive v eni 
državi članici, bo priznana in izvršljiva v 
drugi državi članici v skladu z veljavno 
zakonodajo Skupnosti ali nacionalno 
zakonodajo, na primer na podlagi Uredbe 
Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 
2000 o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 
gospodarskih zadevah (1) ali na podlagi 
Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. 
novembra 2003 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v zakonskih sporih in v sporih v zvezi s 
starševsko odgovornostjo (2).
__________________________
(1) UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
(2) UL L 338, 23.12.2003, str. 1.

Obrazložitev

Zaželeno je, da se izrecno navede ustrezne instrumente Skupnosti.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Čeprav direktiva vključuje 
mediacijo na področju družinskega prava, 
zajema le pravice, do katerih so stranke 
upravičene po zakonodaji države članice, 
v kateri mediacija poteka. Prav tako velja, 
da če vsebina poravnave v družinskih 
zadevah ni izvršljiva v državi članici, v 
kateri je bila sklenjena in kjer naj bi se 
izvršila, direktiva strankam ne omogoča, 
da obidejo zakon te države članice in 
dosežejo izvršljivost poravnave v drugi 
državi članici. Uredba Sveta (ES) št. 
2201/2003 namreč izrecno zahteva, da 
mora biti tovrstna poravnava izvršljiva v 
državi članici, v kateri je bila sklenjena.

Obrazložitev

Treba je dodati pojasnilo v zvezi z mediacijo v družinskih zadevah.
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Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 13

(13) Cilj teh mehanizmov in ukrepov, ki jih 
opredelijo države članice in lahko 
prispevajo k trgovinskim rešitvam, je 
ohranjanje prožnosti postopka mediacije in 
zasebne avtonomije strank. Komisija 
spodbuja samoregulativne ukrepe na ravni 
Skupnosti preko, na primer, razvoja 
Evropskega kodeksa ravnanja, ki 
obravnava ključne dejavnike postopka 
mediacije.

(13) Cilj teh mehanizmov in ukrepov, ki jih
morajo opredeliti države članice in lahko 
prispevajo k trgovinskim rešitvam, je 
ohranjanje prožnosti postopka mediacije in 
zasebne avtonomije strank. Komisija bi 
morala spodbujati samoregulativne ukrepe 
na ravni Skupnosti, države članice pa bi 
morale spodbujati in pospeševati izvajanje 
evropskega kodeksa ravnanja 
mediatorjev, ki ga bo Komisija objavila v 
seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Obrazložitev

Izrecno bi bilo treba priznati koristnost evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev in 
zagotoviti njegovo objavo v Uradnem listu, da bi bil objavljen za širše kroge in lahko 
dostopen.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 17

(17) V skladu s členom 3 Protokola o 
stališču Združenega kraljestva in Irske, ki
je priloga k Pogodbi o Evropski uniji in k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
sta Združeno kraljestvo in Irska sporočili 
svojo željo sodelovati pri sprejetju in 
uporabi te direktive. / V skladu s členoma 
1 in 2 Protokola o stališču Združenega 
kraljestva in Irske, ki je priloga k Pogodbi 
o Evropski uniji in k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, Združeno 
kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri 
sprejetju odločbe, kar ni zavezujoče za 
tiste države članice.]

(17) V skladu s členom 3 Protokola o 
stališču Združenega kraljestva in Irske, ki 
je priloga k Pogodbi o Evropski uniji in k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
sta Združeno kraljestvo in Irska sporočili 
svojo željo sodelovati pri sprejetju in 
uporabi te direktive. 

Obrazložitev

Velika Britanija in Irska sta izrazili namero, da sodelujeta pri sprejetju direktive.

Predlog spremembe 9
Člen 1, odstavek 1
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1. Cilj te direktive je olajšati dostop do 
reševanja sporov s spodbujanjem uporabe 
mediacije in zagotavljanjem trdnega
odnosa med mediacijo in sodnimi postopki.

1. Cilj te direktive je olajšati dostop do 
reševanja sporov in promovirati 
sporazumne rešitve sporov s spodbujanjem 
uporabe mediacije in zagotavljanjem 
uravnoteženega odnosa med mediacijo in 
sodnimi postopki.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje in utrjuje domet direktive.

Predlog spremembe 10
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva velja v civilnih in 
gospodarskih zadevah.

2. Ta direktiva velja v civilnih in 
gospodarskih zadevah. Ne vključuje pa 
dohodkovnih, carinskih ali upravnih 
zadev ali odgovornosti države kot nosilke 
oblasti („acta iure imperii“) za njena 
dejanja in opustitve dejanj.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje in utrjuje domet direktive.

Predlog spremembe 11
Člen 1, odstavek 3

3. V tej direktivi pomeni "država članica" 
države članice, razen Danske.

3. V tej direktivi pomeni "država članica" 
vse države članice, razen Danske.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje in utrjuje domet direktive.

Predlog spremembe 12
Člen 2, točka (a)

(a) “Mediacija” pomeni vsak postopek, 
kakor koli imenovan ali naveden, kjer 
dvema ali več strankam v sporu pomaga 
tretja stranka, da dosežejo sporazum o 
rešitvi spora in ne glede na to, ali postopek
začnejo stranke, jim ga je predlagalo ali 
odredilo sodišče ali ga predpisuje 

(a) “Mediacija” pomeni strukturiran
postopek, kakor koli imenovan ali naveden, 
kjer dve ali več strank v sporu same 
poskušajo doseči sporazum o rešitvi spora 
s pomočjo mediatorja. Postopek lahko
začnejo stranke ali jim ga predlaga ali 
odredi sodišče ali ga predpisuje zakonodaja 
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nacionalna zakonodaja države članice. države članice.

Ne vsebuje poskusov sodnika, da reši spor 
znotraj sodnih postopkov v zvezi s sporom.

Vključuje mediacijo, ki jo vodi sodnik, ki 
mu ni dodeljen noben izmed sodnih 
postopkov v zvezi s sporom. Ne vsebuje pa
poskusov sodišča ali sodnika, ki mu je bil 
primer dodeljen, da reši spor znotraj 
sodnih postopkov v zvezi s sporom.

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša mediacijo jasneje opredeliti.

Predlog spremembe 13
Člen 2, točka (b)

(b) “Mediator” pomeni vsako tretjo 
stranko, ki vodi mediacijo, ne glede na 
denominacijo ali poklic tiste tretje stranke
v zadevni državi članici in na način, na 
katerega je bila tretja stranka imenovana 
ali zaprošena, da vodi mediacijo.

(b) “Mediator” pomeni vsako tretjo osebo, 
ki je imenovana v okoliščinah, v katerih je 
razumno pričakovati, da bo mediacija 
vodena profesionalno, nepristransko in 
merodajno, še posebej trejo osebo, ki se je 
zavezala k izpolnjevanju zahtev 
evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev 
in vodi mediacijo v skladu z njimi, ne 
glede na njeno denominacijo ali poklic v 
zadevni državi članici in na način, na 
katerega je bila imenovana ali zaprošena, 
da vodi mediacijo

Obrazložitev

Prvotna opredelitev se zdi preveč ohlapna. Zelo je zaželeno, da se evropski kodeks ravnanja 
mediatorjev posebej omeni.

Predlog spremembe 14
Člen 2 a (novo)

Člen 2a 
Zagotavljanje kakovosti mediacije

(1) Države članice na katerikoli način, ki 
se jim zdi primeren, pri mediatorjih in 
organizacijah, ki zagotavljajo storitve 
mediacije ali druge učinkovite mehanizme 
nadzora kakovosti, povezane z 
zagotavljanjem storitev mediacije, 
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spodbujajo razvoj in spoštovanje 
neobveznih pravil ravnanja, še posebej 
evropskega kodeksa ravnanja 
mediatorjev.

(2) Države članice spodbujajo začetno in 
nadaljevalno usposabljanje mediatorjev, 
da bi zagotovile pošteno, učinkovito, 
nepristransko in merodajno mediacijo v 
odnosu do strank in da bi bili postopki 
prilagojeni okoliščinam spora.

Obrazložitev

Predlog spremembe nadomešča prvotni člen 4, kot ga je predlagala Komisija. Tudi tukaj je 
zelo zaželena izrecna omemba evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev. Pomembno je 
poudariti, da mora biti mediacija pravična, učinkovita, nepristranska in merodajna ter da 
morajo biti postopki mediacije prilagojeni okoliščinam spora.

Predlog spremembe 15
Člen 3, odstavek 1

1. Sodišče, na katerem, je vložena tožba 
lahko, če je primerno in ob upoštevanju 
vseh okoliščin primera, povabi stranke, da 
za rešitev spora uporabijo mediacijo. 
Sodišče lahko v vsakem primeru zahteva, 
da se stranki udeležita informacijskega 
sestanka o uporabi mediacije.

1. Sodišče, na katerem, je vložena tožba 
lahko, če je primerno in ob upoštevanju 
vseh okoliščin primera, povabi stranke, da 
za rešitev spora uporabijo mediacijo. 
Sodišče lahko stranki tudi povabi, da se
udeležita informacijskega sestanka o 
uporabi mediacije, če takšni sestanki 
potekajo in se jih je lahko udeležiti.

Obrazložitev

Udeležba na informacijskih sestankih o uporabi mediacije, kjer ti obstajajo, mora biti 
prostovoljna. 

Predlog spremembe 16
Člen 3, odstavek 2

2. Ta direktiva, ne da bi posegala v 
nacionalno zakonodajo določa, da je 
mediacija obvezna ali predmet spodbud ali 
sankcij, pred ali po začetku sodnih 
postopkov, pod pogojem, da zakonodaja ne 
ovira pravice dostopa do sodnega sistema, 
zlasti v situacijah, kjer ima ena izmed 
strank prebivališče v drugi državi članici 
kot je sodišče.

2. Ta direktiva, ne da bi posegala v 
nacionalno zakonodajo določa, da je 
mediacija obvezna ali predmet spodbud ali 
sankcij, pred ali po začetku sodnih 
postopkov, pod pogojem, da zakonodaja 
strank ne ovira pri uveljavljanju svoje 
pravice dostopa do sodnega sistema.
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Obrazložitev

Potrebno je poudariti tudi pravico strank do pravdanja, če jo želijo uveljavljati.

Predlog spremembe 17
Člen 4

Člen 4 Črtano
Zagotavljanje kakovosti mediacije

1. Komisija in države članice pospešujejo 
in spodbujajo razvoj in spoštovanje 
prostovoljnih pravil ravnanja mediatorjev 
in organizacij, ki zagotavljajo storitve 
mediacije, tako na ravni Skupnosti kot na 
nacionalni ravni, kot tudi druge 
učinkovite mehanizme nadzora kakovosti, 
ki zadevajo zagotavljanje storitev 
mediacije.
2. Države članice podpirajo in spodbujajo 
izobraževanje mediatorjev, da bi 
zagotovile v sporu, da izberejo mediatorja, 
ki bo lahko učinkovito vodil mediacijo na 
način, ki ga stranke pričakujejo.

Obrazložitev

Člen se nadomesti z novi členom 2a.

Predlog spremembe 18
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se, na 
zahtevo strank, poravnava, dosežena kot 
rezultat mediacije, lahko potrdi s sodbo, 
sklepom, javnim pooblastilom ali kakšno 
drugo obliko s strani sodišča ali javne 
oblasti, ki upošteva sporazum kot izvršljiv 
na podoben način, kot sodba po 
nacionalni zakonodaji, pod pogojem, da 
sporazum ni v nasprotju z Evropskim 
pravom ali pravom države v državi članici,
kjer je postavljena zahteva.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
stranke ali ena izmed strank, ob soglasju z 
ostalimi strankami, možnost zahtevati 
izvršljivost vsebine pisne poravnave, ki je 
rezultat mediacije, v tolikšni meri, kolikor 
je to mogoče v skladu z zakonodajo države 
članice, kjer je postavljena zahteva, in ni v 
nasprotju z njo.

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi skupaj z ostalimi predlogi sprememb, premeščenimi k členu 5 in 
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uvodni izjavi 10, reševal težave v zvezi s priznavanjem in izvršljivostjo poravnav, ki bi 
vsebovale dejansko neizvršljive pogoje. Prav tako je treba jasno povedati, da morajo biti 
poravnave v pisni obliki, da bi se jih lahko priznalo/izvrševalo.

Predlog spremembe 19
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Vsebina poravnave lahko postane 
izvršljiva s sodbo ali sklepom sodišča ali 
če sodišče ali druga pristojna oblast 
potrdita njeno veljavnost v skladu z 
zakonodajo države članice, kjer je bila 
prošnja vložena. 

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža raznolikost zakonodajnih tradicij držav članic.

Predlog spremembe 20
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice obvestijo Komisijo glede 
sodišč ali javnih oblasti, ki so pristojna za 
sprejetje zahtev v skladu z odstavkom 1.

2. Države članice obvestijo Komisijo glede 
sodišč ali drugih oblasti, ki so pristojna za 
sprejetje zahtev v skladu z odstavkoma 1 
in 1 a.

Predlog spremembe 21
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

2a. Ničesar v tem členu ne bo vplivalo na 
pravila, ki se nanašajo na priznanje in 
izvrševanje poravnav, ki so postale 
izvršljive v skladu z odstavkom 1, v drugi 
državi članici.

Predlog spremembe 22
Člen 6

Člen 6 Črtano
Sprejemljivost dokazov v civilnih sodnih 

postopkih
1. Mediatorji, kot tudi vse osebe, ki so 
vpletene v upravo postopkov mediacije, v 
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civilnih sodnih postopkih ne pričajo ali 
predložijo dokazov v zvezi z naslednjim:

(a) Povabilom stranke, da se vključi v 
mediacijo ali dejstvom, da je bila stranka 
pripravljena sodelovati v mediaciji;

(b) Izraženimi stališči ali predlogi s strani 
stranke v mediaciji za možno rešitev 
spora;

(c) Navedbami ali sprejemi s strani 
stranke med potekom mediacije;

(d) Predlogi mediatorja;

(e) Dejstvom, da je stranka pokazala svojo 
pripravljenost, da sprejme predlog za 
poravnavo, ki jo izvede mediator;

(f) Dokumentom, pripravljenim samo za 
namen mediacije.

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na 
obliko informacije ali dokaz iz odstavka.

3. Razkritja informacij iz odstavka 1 ne 
naroči sodišče ali drugi sodni organ v 
civilnih postopkih, in, če so te informacije 
ponujene kot dokaz pri kršitvi odstavka 1, 
se ta dokaz šteje kot nesprejemljiv. Kljub 
temu se takšne informacije lahko 
razkrijejo ali predložijo kot dokaz

(a) v obsegu, ki je potreben za namene 
izvajanja ali izvršbo poravnave, dosežene 
kot rezultat mediacije,

(b) za prevladujoče obravnave javnega 
reda, zlasti ko mora zagotoviti varovanje 
otrok ali preprečiti škodo fizične ali 
psihološke celovitosti osebe, ali

(c) če se mediator in stranke s tem 
strinjajo.

4. Določbe odstavkov 1, 2 in 3 se 
uporabljajo, ali se sodni postopki 
nanašajo na spor, ki je ali je bil predmet 
mediacije ali ne.

5. Predmet odstavka 1, dokaz, da je 
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drugače sprejemljiv v sodnih postopkih, 
ne postane nedopusten kot posledica tega, 
da je bil uporabljen v mediaciji.

Obrazložitev

Določbo se nadomesti z novi členom 6a o zaupnosti.

Predlog spremembe 23
Člen 6a (novo)

Člen 6a
Zaupnost mediacije

1. Ker naj bi mediacija potekala na način, 
pri katerem se spoštujejo zaupnost in 
zakonski privilegij, in če se stranke ne 
dogovorijo drugače, države članice 
zagotovijo, da mediatorji, stranke ali 
osebe, ki sodelujejo pri upravljanju 
postopka mediacije, nimajo pravice in 
niso dolžni tretjim strankam posredovati 
podatkov oziroma pričati o informacijah, 
ki izhajajo ali so povezane z mediacijo, v 
civilnih in gospodarskih sodnih postopkih 
oziroma v postopkih arbitraže, razen v 
primerih:
(a) izredno pomembnih obravnav javnega 
reda ali iz drugih tehtnih razlogov, zlasti 
ko je treba zagotoviti zaščito interesov 
otrok ali preprečiti, da bi osebe utrpele
fizično ali psihološko škodo; ali
(b) ko je razkritje potrebno za izvajanje ali 
izvrševanje sporazuma, doseženega pri 
mediaciji.
2. Ničesar iz zgornjega odstavka državam 
članicam ne preprečuje, da bi uzakonile 
strožje ukrepe za zaščito zaupnosti 
mediacije. 

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja minimalna pravila glede zaupnosti. Po eni strani se je pri 
njegovem oblikovanju upoštevalo dejstvo, da je vprašanje zaupnosti pri jurisdikciji na 
področju običajnega prava stvar zakonskega privilegija. Po drugi strani je nesmiselno 
predpisati, da se strank ne sme prisiliti v razkritje podatkov ali pričanje, če imajo te do tega 
pravico.
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Predlog spremembe 24
Člen 7, odstavek 1

1. Zastaranje ali omejitve v zvezi z 
zahtevo, ki je predmet mediacije, se 
prekine v trenutku, ko spor nastane: 

1. V izogib temu, da stranke, ki bi 
poskušale spor rešiti preko mediacije, 
nato zaradi poteka zastaralnih rokov ne bi 
mogle sprožiti sodnega postopka v zvezi s 
sporom, morajo države članice zagotoviti, 
da rok ne poteče med:

(a) stranki se dogovorita za uporabo 
mediacije, 

(a) datumom, ko se stranke po nastanku 
spora v pisni obliki dogovorijo o uporabi 
mediacije ali, če pisnega dogovora ni, 
datumom ko se stranke udeležijo prvega 
sestanka v okviru mediacije, ali datumom, 
ko je treba začeti mediacijo v skladu z 
nacionalno zakonodajo, in

(b) uporabo mediacije naroči sodišče, ali (b) datumom poravnave, datumom, ko 
vsaj ena izmed strank v pisni obliki obvesti 
druge stranke, da je mediacija končana, 
ali, če ni obvestila v pisni obliki, 
datumom, ko mediator na lastno pobudo 
ali na zahtevo vsaj ene izmed strank 
razglasi konec mediacije.

(c) obveznost za uporabo mediacije izhaja 
iz nacionalne zakonodaje države članice.

Obrazložitev

Opredelitev v predlogu spremembe naj bi bila bolj jasna kot v prvotnem predlogu Komisije.

Predlog spremembe 25
Člen 7, odstavek 2 

2. Če se je mediacija zaključila brez 
poravnave, začne rok ponovno teči od 
časa, ko se je mediacija zaključila brez 
poravnave, ki se šteje od datuma, ko ena 
ali obe stranki ali mediator objavijo, da je 
mediacija zaključena ali se učinkovito 
umaknejo iz nje. V vsakem primeru se 
obdobje podaljša za najmanj en mesec od 
datuma, ko začne ponovno teči, razen ko 
zadeva obdobje, v katerem je treba vložiti 
tožbo, da se prepreči, da začasen ali 
podoben ukrep preneha veljati ali se 
prekliče.

2. Prvi odstavek ne vpliva na določbe o 
zastaralnih rokih v mednarodnih 
sporazumih, katerih stranke so države 
članice in ki niso skladni s tem členom. 
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Obrazložitev

Potrebno je upoštevati tudi mednarodne sporazume.

Predlog spremembe 26
Člen 7, odstavek 2 a (novo)

2a. Člen se uporablja za primere, ko se 
zahtevek, ki izhaja iz zadeve ali zadev, 
povezanih s postopkom mediacije, na 
katerega se nanaša direktiva, poskuša 
uveljavljati v civilni ali gospodarski tožbi 
na sodišču v državi članici, ki ni enaka 
državi članici, kjer 
(i) je zadevna mediacija potekala,
ali
(ii) je vsaj ena izmed strank v postopku 
mediacije ali mediator imel stalno 
prebivališče v času, ko se je mediacija 
začela.

Obrazložitev

V predlogu spremembe se določbe o zastaranju omejijo na čezmejne primere, v upanju, da bo 
v Svetu dosežen kompromis. 

Poročevalka se zaveda, da je vprašanje zastaralnih rokov v čezmejnih primerih že sedaj zelo 
zapleteno, saj ni usklajenosti na ravni Unije. Razen tega nekatere države članice zadevna 
pravila obravnavajo kot vsebinska in jih določajo v skladu z zakonodajo, ki se uporablja, 
medtem ko jih druge obravnavajo kot postopkovna in uporabljajo pravo sodišča (lex fori). 
Vendarle pa bi to lahko bilo temelj za kompromis, če bi na primer Svet zadolžil Komisijo, naj 
začne obravnavati vprašanje zastaralnih rokov v čezmejnih primerih in učinek, ki ga ima 
njihova uporaba v skladu z zasebnim mednarodnim pravom na pravilno delovanje notranjega 
trga, ter naj poda ustrezne predloge. 

Poročevalka je v vsakem primeru prepričanja, da bodo države članice določbo sprejele tudi 
za domače primere.

Predlog spremembe 27
Člen 7 a (novo)

Člen 7a
Obveščanje državljanov

(1) Države članice državljanom zagotovijo 
dostop, še posebej preko internetnih 
strani, do podatkov o tem, kako stopiti v 
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stik s pooblaščenimi ponudniki storitev 
mediacije in mediatorji, zlasti tistimi, ki 
delujejo v skladu z evropskim kodeksom 
ravnanja mediatorjev.
(2) Države članice spodbujajo osebe, ki se 
ukvarjajo s pravom, da svoje stranke 
obvestijo o možnostih uporabe mediacije.

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da bo javnost obveščena o tem, kako stopiti v stik s 
pooblaščenimi mediatorji, in da bodo odvetniki svoje stranke seznanili z možnostmi uporabe 
mediacije.

Predlog spremembe 28
Člen 7 b (novo)

Člen 7b
Evropski kodeks ravnanja mediatorjev

Komisija objavi evropski kodeks ravnanja 
mediatorjev v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije kot obvestilo brez pravnih 
učinkov.

Obrazložitev

Glede na to, da niso predvideni pravni učinki evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev, se 
zdi pomembno, da se kodeks objavi in se omogoči lahek dostop do njega.

Predlog spremembe 29
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice uveljavijo zakone in 
druge določbe, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najkasneje do 1. septembra 2007. 
O tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do 1. septembra 
2009, z izjemo člena 8, ki ga bo treba 
uskladiti do 1. septembra 2008. O tem 
takoj obvestijo Komisijo.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka je že od nekdaj prepričana v pomen in koristi, ki jih državljanom prinaša 
alternativno reševanje sporov, še posebej mediacija. Ta je v primerjavi s sodnim postopkom 
cenejša, hitrejša in manj stresna izbira, pri čemer lahko državljani kot zadnjo možnost še 
vedno uveljavljajo svojo pravico do sodnega postopka. Alternativno reševanje sporov 
strankam v sporu prav tako omogoča, da ohranijo ali celo izboljšajo dragocen odnos, ki bi ga 
lahko negativen značaj pravdanja ogrozil. Nadalje omogoča izvirne rešitve, ki lahko 
zadovoljijo resnične potrebe strank. Tako si v primerih zdravniške malomarnosti oškodovana 
stran pogosto želi pojasnila ali opravičila in ji ne gre le za odškodnino. Že sam značaj 
pravdanja po zadovoljitev omenjenih potreb najverjetneje onemogoči.

Poročevalka je sicer sprva dvomila v smiselnost sprejetja direktive v času, ko so sistemi 
delovanja mediacije vzdolž EU v nekaterih državah članicah še vedno v povojih. Razen tega 
je lahko mediacija učinkovita le, če je prilagodljiva, vsak poskus njenega predpisovanja pa bi 
lahko upočasnil njen razvoj. Vendar pa je poročevalka ob rezultatih ankete, ki jo je objavila 
na spletnih straneh, in dokazov, ki so jih odboru predstavili strokovnjaki, zaključila, da za 
sprejetje direktiva obstaja ogromna podpora. Ugotavlja, da so bili tudi strokovnjaki, ki so 
izražali dvom glede direktive ali bili kritični glede njene zakonske podlage, navdušeni nad 
mediacijo kot alternativnim načinom zagotavljanja dostopa do pravice. Poročevalkin cilj je 
tako bil oblikovati delujočo in prožno direktivo, ki bi odražala obstoječe smernice in najboljšo 
prakso in bi lahko spodbujala uporabo mediacije vzdolž EU. Poročevalka bi se rada ob tej 
priložnosti zahvalila strokovnjakom, ki so predstavili dokaze odboru in so bili pripravljeni 
ponuditi osnutke predlogov, ki jih je nekaj tudi uporabila pri oblikovanju poročila. 

Pri predlogih sprememb se je poročevalka tudi trudila, da bi razjasnila in izboljšala prvotni 
predlog, še posebej s spremembo opredelitev mediatorja in mediacije. Še zlasti si je 
prizadevala za zagotovitev spoštovanja standardov kakovosti, in sicer predvsem z navajanjem 
evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev. Prav tako je spremenila določbe o priznavanju in 
izvrševanju, da bi se zagotovila njihova pravna veljavnost in hkrati upoštevalo pravne 
tradicije posameznih držav članic. Kar zadeva zaupnost, predlagana rešitev ponuja praktičen 
način reševanja vprašanja, saj daje državam članicam možnost sprejetja strožjih pravil.

Kar zadeva vprašanje pravne osnove, se zdi, da večina držav članic v Svetu zagovarja stališče, 
da bi morala biti predlagana direktiva omejena na čezmejne primere, kar utemeljujejo s 
členom 65 Pogodbe ES, ki pravi, da morajo ukrepi za „odpravljanje ovir za nemoten potek 
civilnih postopkov, po potrebi s spodbujanjem združljivosti predpisov o civilnih postopkih, ki 
se uporabljajo v državah članicah” imeti „čezmejne posledice” in da jih je treba izvajati,v 
kolikor so „potrebni za pravilno delovanje notranjega trga”. Namen kompromisa, ki ga je 
predlagala poročevalka, je upoštevati zaskrbljenost držav članic glede izvajanja člena 65 ter 
hkrati potrošnikom in državljanom nuditi praktične in uporabnikom prijazne načine dostopa 
do kakovostne mediacije v celotni EU.  Poročevalka upa, da bo Svet zavzel razumno stališče 
glede koristi mediacije in da bodo države članice direktivo izvajale tudi v domačih primerih.
Predlaga, da ne bi določili splošne opredelitve čezmejnih primerov (takšna rešitev je bila 
sprejeta pri drugih instrumentih, na primer pri instrumentu plačilnega naloga), ker bi ta
povzročila težave v praksi, temveč bi preprosto omejili določbe o zastaralnih rokih na 
čezmejne primere, saj bi edino te določbe imele dejanski učinek na nacionalne prave sisteme. 
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Kar zadeva ostalo, je samoumevno, da se določbe o priznavanju in izvrševanju nanašajo le na 
čezmejne primere, zato bi bila posebna opredelitev „mediacije” in „mediatorjev” le zanje 
nesmiselna. Prav tako ne bi ničemur služilo, če bi posebna pravila imeli za čezmejne primere, 
za katere se sprožijo postopki mediacije ali zagotavljanja kakovosti.

Poročevalka ob koncu še dodaja, da bo pobuda služila oglaševanju in spodbujanju mediacije 
kot alternativnega načina dostopa do pravice in ponudila okvir za skupna pravila, ki so ravno 
prav čvrsta, da ščitijo interese strank in hkrati omogočajo rojevanje tržno usmerjenih rešitev.


