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I. WPROWADZENIE

W dniu 7 stycznia 2010 r. Coreper przyjął do wiadomości przedstawioną przez Belgię, Bułgarię, 

Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Węgry, Polskę, Portugalię, Rumunię, Finlandię i Szwecję 

inicjatywę dotyczącą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu 

ochrony (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

W dniu 4 czerwca 2010 r. Rada (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) stwierdziła, że 

jest wystarczające poparcie dla tekstu jako podstawy negocjacji z Parlamentem Europejskim 

(10384/10 COPEN 127 CODEC 498).

Prezydencja przystąpiła do dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji 

z myślą o osiągnięciu porozumienia co do tekstu w pierwszym czytaniu. Porozumienie nie zostało 

jednak osiągnięte i Parlament Europejski głosował nad swoim stanowiskiem w pierwszym czytaniu 

w dniu 14 grudnia 2010 r.

Po dyskusjach w organach przygotowawczych Rady, w dniu 20 września 2011 r. przeprowadzono 

nowe rozmowy trójstronne z Parlamentem Europejskim i osiągnięto tymczasowe porozumienie co 

do tekstu tego aktu.

II. ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU

By osiągnąć wystarczające poparcie w Radzie, w trakcie negocjacji z Parlamentem Europejskim 

ustalono następujące modyfikacje w stosunku do tekstu:

a) częściowo na nowo zdefiniowano zakres zastosowania instrumentu, tworząc ściślejszy związek 

między możliwością wydania europejskiego nakazu ochrony a działaniami wyczerpującymi 

znamiona przestępstwa. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie powiązania przedmiotowego 

instrumentu z podstawą prawną, o której mowa w art. 82 ust. 1 TFUE.
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b) Mając ten sam cel na uwadze, dookreślono, że środek ochrony leżący u podstawy europejskiego 

nakazu ochrony musi się wywodzić z decyzji przyjętej w związku ze sprawami karnymi (art. 2 ust. 2).

c) By utrzymać jak największą elastyczność tego instrumentu w stosunku do różnych krajowych 
systemów prawnych ochrony ofiar przestępstw, dookreślono, że o ile spełnione są powyższe 
warunki, to charakter organu, który wydaje środek ochrony leżący u podstaw europejskiego nakazu 
ochrony nie ma znaczenia (motyw 9), oraz że państwo członkowskie wykonujące europejski nakaz 
ochrony może to robić zgodnie ze szczególnymi cechami swojego krajowego systemu – w drodze 
postępowania administracyjnego, cywilnego lub karnego (art. 9). 

d) Zmieniono odpowiednio motywy w dyrektywie.

e) Do art. 13 dodano nowy ustęp (zob. ust. 4) wyjaśniający związek pomiędzy wydaniem 
europejskiego nakazu ochrony a postępowaniem prowadzonym zgodnie z decyzją ramową Rady 
2008/947/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie zawieszenia 
i kar alternatywnych.

III. WNIOSEK

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedla kompromis osiągnięty w negocjacjach 
między Radą a Parlamentem Europejskim, w których pośredniczyła Komisja. W dniu 23 września 
2011 r. Rada (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) przyjęła do wiadomości projekt 
porozumienia i potwierdziła swoją gotowość do wyrażenia zgody na nowy tekst. Parlamentarne 
komisje: Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zdecydowały się udzielić swoim przewodniczącym mandatu 
do sporządzenia pisma skierowanego do przewodniczącego Coreperu, w którym stwierdza się, że 
jeśli Rada przekaże formalnie Parlamentowi swoje stanowisko w takiej formie, w jakiej będzie 
zamieszczone w załączniku do tego pisma, to oni, jako przewodniczący komisji, zalecą podczas 
sesji plenarnej, by stanowisko to zostało zaakceptowanie bez poprawek – z zastrzeżeniem, że 
zostanie ono zweryfikowane przez prawników lingwistów – w drugim czytaniu w Parlamencie.

W dniu 6 października Coreper potwierdził porozumienie z myślą o przedłożeniu tekstu 
porozumienia politycznego Radzie do przyjęcia.

________________
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ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU I/A
Od: Sekretariat Generalny Rady
Do: COREPER/RADA
Dotyczy: Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Królestwa Hiszpanii, Republiki 

Estońskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Włoskiej, 
Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Finlandii 
i Królestwa Szwecji na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie europejskiego nakazu ochrony
[pierwsze czytanie]

- Przyjęcie
a) stanowiska Rady
b) uzasadnienia Rady
- Oświadczenie Rady
WSPÓLNE WYTYCZNE
Termin konsultacji dla Chorwacji: 23.11.2011

Oświadczenie Rady w sprawie kompleksowego podejścia

do kwestii uznawania środków ochrony

Rada wyraża zadowolenie w związku z przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie europejskiego nakazu ochrony, która stanowi ważny instrument ochrony ofiar 

przestępstw w Unii Europejskiej.
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Zważywszy na to, że przedmiotowa dyrektywa skupia się na środkach ochrony stosowanych 

w sprawach karnych, oraz mając na uwadze różne systemy prawne obowiązujące w przedmiotowej 

dziedzinie w państwach członkowskich, Rada zdaje sobie sprawę, że w przyszłości konieczne 

będzie uzupełnienie proponowanego instrumentu podobnym mechanizmem, który służyć będzie 

wzajemnemu uznawaniu środków ochrony stosowanych w sprawach cywilnych.

W tym kontekście Rada przypomina, że przedstawiony przez Komisję w dniu 18 maja 2011 r. 

wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego

uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych jest obecnie przedmiotem analizy na forum 

organów przygotowawczych Rady.

Zgodnie z przyjętą w dniu 10 czerwca 2011 r. rezolucją w sprawie harmonogramu działań na rzecz 

zwiększania praw i ochrony ofiar, zwłaszcza w postępowaniu karnym (zob. środek C), Rada 

zobowiązuje się kontynuować analizę wspomnianego wniosku, traktując go jako sprawę 

priorytetową. Zobowiązuje się również zadbać o to, by instrument ten stanowił uzupełnienie 

przepisów dyrektywy o europejskim nakazie ochrony, tak by połączony zakres stosowania tych 

dwóch aktów prawnych umożliwił państwom członkowskim – bez względu na charakter ich 

systemów krajowych – współpracę w zakresie jak największej liczby środków ochrony ofiar.

________________________
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