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I. ÚVOD

COREPER vzal 7. januára 2010 na vedomie iniciatívu zameranú na prijatie smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 

REV 1 + ADD 2 REV 1), ktorú predložili Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, 

Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko.

Rada (spravodlivosť a vnútorné veci) 4. júna 2010 dospela k záveru, že znenie má dostatočnú 

podporu ako základ na rokovania s Európskym parlamentom (10384/10 COPEN 127 CODEC 498).

Predsedníctvo začalo rokovania s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Komisie s cieľom 

dosiahnuť dohodu o znení v prvom čítaní. Dohoda sa však nedosiahla a Európsky parlament 

odhlasoval svoju pozíciu v prvom čítaní 14. decembra 2010.

Po rokovaniach prípravných orgánov Rady sa 20. septembra 2011 uskutočnil ďalší trialóg 

s Európskym parlamentom a dosiahla sa predbežná dohoda o znení nástroja.

II. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

S cieľom dosiahnuť dostatočnú podporu v rámci Rady sa počas rokovaní s Európskym 

parlamentom dohodli tieto úpravy znenia:

a) Čiastočne sa zmenilo vymedzenie rozsahu uplatňovania nástroja tak, že sa ustanovilo užšie 

prepojenie medzi možnosťou vydať európsky ochranný príkaz a spáchaním trestného činu (článok 

1). Cieľom tejto úpravy je upresniť vzťah nástroja a právneho základu uvedeného v článku 82 ods. 

1 ZFEÚ.
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b) S rovnakým cieľom sa ďalej upresnilo, že ochranné opatrenie, ktoré je základom pre európsky 

ochranný príkaz, musí vychádzať z rozhodnutia prijatého v trestnej veci (článok 2 ods. 2).

c) V záujme zachovania čo najširšej prispôsobiteľnosti nástroja vo vzťahu k rôznym vnútroštátnym 

právnym systémom ochrany obetí trestných činov sa ďalej upresnilo, že za predpokladu splnenia 

uvedených podmienok je povaha orgánu, ktorý vydáva ochranné opatrenie, ktoré tvorí základ pre 

európsky ochranný príkaz, irelevantná (odôvodnenie 9), a že členský štát, ktorý európsky ochranný 

príkaz vykonáva, tak môže učiniť v súlade s osobitnými aspektmi svojho vnútroštátneho systému 

v rámci správneho, občianskoprávneho alebo trestnoprávneho konania (článok 9). 

d) Odôvodnenia smernice sa primerane upravili.

e) V článku 13 sa pridal nový odsek (pozri odsek 4), v ktorom sa upresňuje vzťah medzi vydaním 

európskeho ochranného príkazu a postupom podľa rámcového rozhodnutia Rady 2008/947/SVV 

o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o probačných opatreniach a alternatívnych sankciách. 

III. ZÁVER

V pozícii Rady v prvom čítaní sa zohľadňuje kompromis, ktorý sa dosiahol počas rokovaní medzi 

Radou a Európskym parlamentom za pomoci Komisie. Rada (spravodlivosť a vnútorné veci) vzala 

23. septembra 2011 na vedomie návrh dohody a potvrdila svoju pripravenosť dohodnúť sa na 

novom znení. Výbory Európskeho parlamentu LIBE a FEMM sa 4. októbra 2011 rozhodli poveriť 

svojich predsedov, aby napísali list predsedovi COREPER-u, v ktorom sa uvádza, že ak Rada svoju 

pozíciu uvedenú v prílohe k listu formálne zašle Parlamentu, oni ako predsedovia výborov 

odporučia plenárnemu zasadnutiu schváliť pozíciu Rady bez pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov v druhom čítaní Parlamentu s výhradou finalizácie právnikmi lingvistami. 

COREPER 6. októbra potvrdil dohodu s cieľom predložiť znenie Rade na účely prijatia politickej 

dohody. 

________________
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: COREPER/RADA
Predmet: Iniciatíva Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, 

Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Maďarskej 
republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Fínskej 
republiky a Švédskeho kráľovstva na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
o európskom ochrannom príkaze
[prvé čítanie]
– prijatie
(a) pozície Rady
(b) odôvodneného stanoviska Rady
– vyhlásenie Rady
SPOLOČNÉ USMERNENIA
Konečný termín na konzultácie pre Chorvátsko: 23. 11. 2011

Vyhlásenie Rady o komplexnom prístupe

k otázke uznávania ochranných opatrení

Rada víta prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze ako 

dôležitý nástroj ochrany obetí trestnej činnosti v Európskej únii.
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Vzhľadom na skutočnosť, že táto smernica je zameraná na ochranné opatrenia prijaté v trestných 

veciach, a vzhľadom na rôznu právnu tradíciu členských štátov v tejto oblasti si je Rada vedomá, že 

tento nástroj sa v budúcnosti bude musieť doplniť podobným mechanizmom na vzájomné 

uznávanie ochranných opatrení prijatých v občianskych veciach.

V tejto súvislosti Rada pripomína, že prípravné orgány Rady v súčasnosti skúmajú návrh nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach, 

ktorý Komisia predložila 18. mája 2011.

V súlade s uznesením z 10. júna 2011 o pláne na posilnenie práv a ochrany obetí v trestnom konaní 

(pozri opatrenie „C“) sa Rada zaväzuje prioritne pokračovať v skúmaní tejto veci. Taktiež sa 

zaväzuje zabezpečiť, že tento nástroj doplní ustanovenia smernice o európskom ochrannom príkaze 

tak, aby spoločný rozsah pôsobnosti týchto dvoch nástrojov umožňoval spoluprácu medzi 

členskými štátmi bez ohľadu na povahu ich vnútroštátnych systémov pri čo najvyššom počte 

ochranných opatrení pre obete.

________________________
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