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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wzajemnego 
uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych ma na celu uznanie środków ochrony na 
rzecz ofiar przemocy w tych krajach, w których wydawanie takich środków wchodzi w zakres 
kompetencji sądów cywilnych i administracyjnych. Niniejszy wniosek dotyczący 
rozporządzenia powstał w wyniku dyrektywy dotyczącej europejskiego nakazu ochrony ofiar 
przedstawionej w styczniu 2010 r. przez 12 państw członkowskich z inicjatywy prezydencji 
hiszpańskiej.

Inicjatywa Hiszpanii w pierwotnym kształcie obejmowała całe spektrum środków ochrony 
istniejących w państwach członkowskich bez względu na charakter organu je wydającego. W 
rzeczywistości wszystkie środki ochrony istniejące w Unii Europejskiej mają ten sam cel: 
zapobiec przestępstwom i recydywie. Inicjatywa Hiszpanii, obejmująca mechanizm 
uznawania i adaptacji środków wydanych w państwie pochodzenia, ustanawiała w sposób 
nowatorski i praktyczny skuteczny mechanizm, który pozwala zapewnić możliwość 
przemieszczania się ofiar po terytorium Unii Europejskiej z zachowaniem takiego samego 
poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewnia im ich państwo pochodzenia.

Sprawozdawczyni uważa, że niniejsza dyrektywa mogłaby objąć nie tylko państwa, w 
których odnośne środki wydaje się w ramach jurysdykcji karnej, ale także te, w których 
środki wydaje się w ramach jurysdykcji cywilnej lub administracyjnej. Mechanizm 
pierwotnie zaproponowany we wspomnianej dyrektywie pozwalał na proste i skuteczne 
wzajemne uznawanie środków ochronnych, bez konieczności przyjmowania niniejszego 
rozporządzenia. Trudności napotkane podczas negocjacji z państwami członkowskimi, w 
których w sprawach dotyczących ochrony ofiar orzekają sądy cywilne i administracyjne, 
zmusiły jednak do zawężenia zakresu stosowania dyrektywy. Niniejsze rozporządzenie 
stanowi zatem odpowiedź na naciski wspomnianych państw członkowskich na wprowadzenie 
mechanizmu uznawania zgodnego z prawem tych krajów, który regulowałby ochronę ofiar na 
drodze cywilnej lub administracyjnej.
Sprawozdawczyni uważa zatem w obecnych okolicznościach, że niniejsze rozporządzenie, 
które umożliwia danemu państwu członkowskiemu automatyczne uznanie i wykonanie 
środka ochrony wydanego przez inne państwo członkowskie na podstawie zwykłego 
zaświadczenia, przyspiesza stosowanie środka ochrony, nawet jeżeli będzie on wykonywalny 
tylko w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Połączone stosowanie tych dwóch instrumentów, karnego i cywilnego, pozwala ofiarom, 
którym przyznano środek ochrony, na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po 
terytorium Unii Europejskiej, jak przewiduje art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

W niniejszym sprawozdaniu sprawozdawczyni podjęła próbę harmonizacji obu instrumentów, 
tak aby wzajemnie się one uzupełniały i stanowiły nieodłączną część wszechstronnego 
systemu ochrony w przypadku przemocy, której sprawca przebywa w Europie. W tym celu 
dostosowano terminologię, wzmocniono gwarancje przestrzegania praw podstawowych, 
zarówno osoby chronionej, jak i osoby stanowiącej zagrożenie. W celu zwiększenia gwarancji 
automatyczne uznawanie zaświadczenia uzupełniono przez nałożenie na właściwe organy 
obowiązku przekazywania sobie z urzędu informacji o wydaniu zaświadczenia, ustanawiając 
w ten sposób mechanizm automatycznego przekazywania. Oczekuje się, że zwiększy to 
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ochronę potencjalnych ofiar, ograniczy mające do nich zastosowanie procedury 
administracyjne i zapewni ich bezpieczeństwo niezależnie od tego, gdzie się udają.

Sprawozdawczyni chciałaby również podkreślić w swoim sprawozdaniu znaczenie 
zebrania/gromadzenia danych statystycznych, bez których niemożliwa będzie ocena rozmiaru 
zjawiska przemocy w Europie.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia jako do komisji 
przedmiotowo właściwych, o naniesienie w ich sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska wyznaczyła sobie za 
cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ułatwienie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności 
przy pomocy zasady wzajemnego 
uznawania orzeczeń sądowych i 
pozasądowych w sprawach cywilnych. W 
celu stopniowej budowy tej przestrzeni 
Unia musi podejmować, między innymi, 
środki dotyczące współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych, zwłaszcza gdy są one 
niezbędne dla należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

(1) Unia Europejska wyznaczyła sobie za 
cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ułatwienie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności 
przy pomocy zasady wzajemnego 
uznawania orzeczeń sądowych i 
pozasądowych w sprawach cywilnych. W 
celu stopniowej budowy tej przestrzeni 
Unia musi podejmować, między innymi, 
środki dotyczące współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych, zwłaszcza gdy są one 
niezbędne dla należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz dla 
umożliwienia pełnego korzystania przez 
obywateli Unii z ich prawa do 
swobodnego przemieszczania się i 
przebywania na terytorium państw 
członkowskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z programem 
sztokholmskim, przyjętym przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniach 10-
11 grudnia 2009 r., oraz planem działania 
Komisji mającym na celu jego realizację, 
wzajemne uznawanie mogłoby dotyczyć 
wszystkich rodzajów wyroków i orzeczeń 
sądowych, które zależnie od systemu 
prawnego mogą mieć charakter karny 
albo administracyjny. W programie wzywa 
się również Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
możliwych sposobów udoskonalenia 
ustawodawstwa i konkretnych środków 
wsparcia na rzecz ochrony ofiar. 
W programie wskazuje się również, że 
ofiarom przestępstw można zaoferować 
specjalne środki ochrony, które powinny 
mieć zastosowanie w całej Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W rezolucji z dnia 10 czerwca 2011 r. 
w sprawie harmonogramu działań 
mających na celu zwiększenie praw i 
ochrony ofiar, zwłaszcza w 
postępowaniach karnych, Rada 
stwierdziła, że należy podjąć na szczeblu 
europejskim działania mające na celu 
umocnienie praw i ochronę ofiar i 
wezwała Komisję do przedstawienia 
stosownych wniosków na ten temat. W 
tych ramach należy utworzyć mechanizm 
zapewniający wzajemne uznawanie 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi decyzji dotyczących 
środków ochrony ofiar. Zgodnie z tą 
rezolucją niniejsze rozporządzenie, które 
dotyczy wzajemnego uznawania środków 
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ochrony przyjmowanych w sprawach 
cywilnych, powinno uzupełniać 
mechanizm wzajemnego uznawania 
środków ochrony przyjętych w sprawach 
karnych, przewidziany dyrektywą 
2011/99/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
europejskiego nakazu ochrony1.
____________
1 Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 2.

Uzasadnienie

Ważne jest uściślenie, że niniejsze rozporządzenie jest częścią pakietu ustawodawczego 
mającego na celu zwiększenie ochrony wszystkich ofiar oraz że uzupełnia mechanizm 
wzajemnego uznawania środków ochrony przyjętych w sprawach karnych, przewidziany 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Różnice między przepisami krajowymi 
regulującymi środki ochrony utrudniają 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Przepisy mające zapewnić 
szybkie i proste uznawanie oraz, w 
stosownych przypadkach, wykonywanie 
środka ochrony z państwa członkowskiego 
związanego niniejszym rozporządzeniem, 
są konieczne do zapewnienia, by udzielona 
ochrona została utrzymana, kiedy osoba 
podróżuje lub przenosi się do innego 
państwa członkowskiego. 

(3) Różnice między przepisami krajowymi 
regulującymi środki ochrony utrudniają 
jednakowe traktowanie osób zagrożonych 
ryzykiem stosowania wobec nich 
przemocy lub molestowania. Przepisy 
mające zapewnić szybkie i proste 
uznawanie oraz, w stosownych 
przypadkach, wykonywanie środka 
ochrony z państwa członkowskiego 
związanego niniejszym rozporządzeniem, 
są konieczne do zapewnienia, by udzielona 
ochrona została utrzymana, kiedy osoba 
podróżuje lub przenosi się do innego 
państwa członkowskiego. Przepisy te 
powinny również gwarantować, że 
uzasadnione korzystanie przez obywateli 
Unii Europejskiej z prawa do swobodnego 
poruszania się i zamieszkiwania na 
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terytorium państw członkowskich, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
i art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, nie prowadzi do 
zmniejszenia poziomu ich bezpieczeństwa.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
środków ochrony przyjętych w 
postępowaniu cywilnym, niezależnie od 
charakteru organu, którym może być sąd, 
trybunał, organ administracyjny lub inny 
organ.

(5) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
środków ochrony przyjętych w sprawach 
cywilnych, niezależnie od charakteru 
organu, którym może być sąd, trybunał, 
organ administracyjny lub inny organ.

Uzasadnienie

Środki ochrony niekoniecznie są przyjmowane w postępowaniu cywilnym w państwach 
członkowskich. Należy uwzględnić różnorodne systemy prawne państw członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wzajemne zaufanie w zarządzaniu 
wymiarem sprawiedliwości na terytorium 
Unii oraz cel, jakim jest zapewnienie i 
ułatwienie swobodnego przepływu osób w 
Unii Europejskiej, uzasadniają procedury 
służące uznawaniu lub wykonywaniu 
środków ochrony bez jakichkolwiek 
dodatkowych formalności. W związku z 
tym środek ochrony przyjęty w państwie 
członkowskim należy, dla celów jego 
uznania i, w stosownych przypadkach, 
wykonania, traktować jak gdyby został 
przyjęty w państwie członkowskim, w 
którym dochodzi się uznania lub 
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wykonania. W tym celu rozporządzeniem 
tym powinien zostać wprowadzony 
jednolity europejski model zaświadczenia, 
który byłby wydawany przez państwo 
członkowskie pochodzenia na wniosek 
osoby objętej ochroną. W trosce o 
poszanowanie zasady pomocniczości 
zaświadczenie to nie powinno zastępować 
wewnętrznej procedury w państwach 
członkowskich.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Zniesieniu dodatkowych formalności 
powinny towarzyszyć niezbędne gwarancje 
mające na celu zwłaszcza zapewnienie 
pełnego poszanowania prawa do obrony 
oraz prawa do rzetelnego procesu, jak 
zapisano to w art. 6 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności oraz w art. 47 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W tym celu właściwe organy 
państwa członkowskiego pochodzenia 
dopilnowują, żeby zaświadczenie nie 
zostało wydane, jeżeli nie jest 
zagwarantowane prawo do rzetelnego 
procesu osoby powodującej zagrożenie.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla znaczenie zapewnienia poszanowania prawa do obrony osoby 
powodującej zagrożenie w kontekście automatycznego wzajemnego uznawania środków 
ochrony.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Niezależnie od prawa osoby objętej 
ochroną do powołania się w innym 
państwie członkowskim na środek 
ochrony organ wydający zaświadczenie 
powinien w każdym przypadku przekazać 
je właściwym organom państwa 
członkowskiego uznania. Procedura ta ma 
zagwarantować, że ochrona udzielona 
osobie objętej ochroną jest utrzymana w 
każdym państwie członkowskim, do 
którego osoba ta się udaje, nawet jeśli nie 
jest ona w stanie zlokalizować właściwego 
organu w państwie członkowskim uznania 
lub skontaktować się z nim.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć ochronę potencjalnych ofiar, konieczne jest wprowadzenie obowiązku 
przekazywania zaświadczenia przez właściwe organy organowi w drugim państwie 
członkowskim w uzupełnieniu do prawa ofiary do bezpośredniego kontaktowania się z 
organem w innym państwie członkowskim. Zagwarantuje to, że we wszystkich przypadkach 
właściwy organ w drugim państwie członkowskim otrzyma zaświadczenie, żeby uznać środek 
ochrony.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia harmonijnego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
należy unikać sytuacji, w których w dwóch 
państwach członkowskich zapadają nie 
dające się ze sobą pogodzić orzeczenia. W 
tym celu w niniejszym rozporządzeniu 
należy przewidzieć przesłankę odmowy 
uznania lub wykonania na wniosek osoby 
powodującej zagrożenie w razie nie 

(8) W celu zapewnienia harmonijnego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
należy unikać sytuacji, w których w dwóch 
państwach członkowskich zapadają nie 
dające się ze sobą pogodzić orzeczenia. W 
tym celu w niniejszym rozporządzeniu 
należy przewidzieć przesłankę odmowy 
uznania lub wykonania w razie nie 
dających się ze sobą pogodzić orzeczeń.
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dających się ze sobą pogodzić orzeczeń. 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla poprawki do art. 12. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wzajemne zaufanie w zarządzaniu 
wymiarem sprawiedliwości na terytorium 
Unii oraz cel, jakim jest zapewnienie 
szybszego i mniej kosztownego przepływu 
środków ochrony w obrębie Unii 
Europejskiej, uzasadniają procedury 
służące uznawaniu lub wykonywaniu 
środków tego rodzaju bez jakichkolwiek 
dodatkowych formalności. W związku z 
tym środek ochrony przyjęty w sądzie 
państwa członkowskiego należy, dla celów 
jego uznania i, w stosownych 
przypadkach, wykonania, traktować jak 
gdyby został przyjęty w państwie 
członkowskim, w którym dochodzi się 
uznania lub wykonania. 

skreślony

(Zob. poprawka do punktu 7a preambuły).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zaświadczenie nie powinno być 
możliwe do zaskarżenia. Jednakże kiedy 
środek ochrony jest zawieszony lub 
wycofany w państwie członkowskim 
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pochodzenia, właściwy organ państwa 
członkowskiego powinien poinformować o 
tym właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania, który powinien 
natychmiast zawiesić lub wycofać uznanie 
lub, odpowiednio, wykonanie danego 
środka ochrony.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Zważywszy na różną tradycję prawną 
państw członkowskich, środek ochrony 
przyjęty w państwie członkowskim 
pochodzenia może być nieznany w 
państwie członkowskim uznania. W takich 
przypadkach właściwy organ w państwie 
członkowskim uznania dostosowuje w 
miarę możliwości taki środek ochrony do 
środka ochrony przewidzianego w jego 
prawie krajowym, mającego równorzędne 
skutki i służącego podobnym celom i 
interesom. Właściwy organ w państwie 
członkowskim uznania może stosować, 
zgodnie ze swoim prawem krajowym, 
środki cywilne, administracyjne lub 
karne.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uzasadnienie i uściślenie zakresu oraz treści art. 8. Częściowo 
powtarza ona brzmienie punktu 26 preambuły oraz art. 9 dyrektywy w sprawie europejskiego 
nakazu ochrony.



PE473.887v04-00 12/34 AD\889322PL.doc

PL

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby ułatwić swobodny przepływ 
środków ochrony w Unii Europejskiej, 
należy niniejszym rozporządzeniem 
wprowadzić jednolity wzór zaświadczenia 
oraz wskazać właściwy organ do 
wydawania zaświadczenia. W trosce o 
poszanowanie zasady pomocniczości nie 
należy zastępować zaświadczeniem 
wewnętrznej procedury w państwach 
członkowskich.

skreślony 

(Zob. poprawka do punktu 7a preambuły (nowego)).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Jednolity europejski wzór 
zaświadczenia powinien zawierać wykaz 
państw członkowskich, które uznają to 
zaświadczenie, aby ułatwić swobodny 
przepływ osób korzystających ze środków 
ochrony w Unii i uniknąć nakładania 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego na państwa 
członkowskie pochodzenia, wymagając od 
nich wydawania nowych zaświadczeń w 
przypadku, gdy osoby objęte ochroną 
przenoszą się do innego państwa 
członkowskiego. Jednolity model 
zaświadczenia powinien również ułatwić 
m.in. proces tłumaczenia.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zaświadczenie nie powinno być 
możliwe do zaskarżenia. Jeżeli jednak 
środek ochrony jest zawieszony lub 
wycofany w pierwszym państwie 
członkowskim, właściwy organ drugiego 
państwa członkowskiego powinien, na 
wniosek osoby powodującej zagrożenie, 
zawiesić lub wycofać uznanie lub 
wykonanie środka ochrony.

skreślony

(Zob. poprawka do punktu 9a preambuły (nowego)).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Mając na uwadze zasadę 
wzajemnego uznawania, na której oparte 
jest niniejsze rozporządzenie, wszelka 
oficjalna komunikacja związana ze 
środkiem ochrony powinna w miarę 
możliwości odbywać się bezpośrednio 
między właściwymi organami państwa 
członkowskiego pochodzenia i państwa 
członkowskiego uznania.

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu uzasadnienie obowiązku bezpośredniego przekazywania informacji 
związanych ze środkiem ochrony między właściwymi organami, jak przewidują to poprawki 
do art. 12. 



PE473.887v04-00 14/34 AD\889322PL.doc

PL

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia właściwe organy powinny 
należycie wziąć pod uwagę potrzeby ofiar, 
zwłaszcza osób szczególnie narażonych, 
takich jak osoby małoletnie lub 
niepełnosprawne, a także stosownie 
uwzględniać niezbędną pomoc w formie 
zaproponowanej przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Jeżeli osobie objętej ochroną lub 
osobie powodującej zagrożenie 
dostarczane są informacje, należy je 
dostarczyć także przedstawicielowi 
prawnemu, kuratorowi lub opiekunowi –
jeśli jest ustanowiony – odnośnej osoby. 
Należy również zwrócić należytą uwagę na 
konieczność otrzymywania przez osobę 
podlegającą ochronie lub osobę 
powodującą zagrożenie lub ich 
przedstawicieli informacji w zrozumiałym 
dla nich języku, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest umocnienie praw zarówno osób objętych ochroną, jak 
i osób powodujących zagrożenie poprzez przewidzenie ewentualności, że są to osoby 
niepełnoletnie lub nieposiadające zdolności do czynności prawnych, a także zagwarantowanie 
im zrozumienia wszystkich otrzymywanych informacji. Częściowo powtarza ona brzmienie 
punktu 13 preambuły dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13d) Przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny podjąć niezbędne kroki w celu 
zapewnienia, że osoba objęta ochroną nie 
będzie musiała ponosić kosztów 
finansowych związanych z uznaniem 
środka ochrony w innym państwie 
członkowskim.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13e) Przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny zachęcać do jak najczęstszych 
kontaktów bezpośrednich między 
właściwymi organami, a także do
przeprowadzania regularnych szkoleń dla 
organów sądowych i innych właściwych 
organów, które mogą mieć kontakt z 
faktycznymi i potencjalnymi ofiarami, tak, 
aby były one w stanie zapewnić ofiarom 
odpowiednie wsparcie.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13f) Dane osobowe przetwarzane na 
mocy niniejszego rozporządzenia są 
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chronione zgodnie z krajowymi 
przepisami wdrażającymi dyrektywę 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych1.
__________________
1Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Chapter I – title

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres, definicje i jurysdykcja Cel, zakres, definicje i jurysdykcja

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Cel

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy umożliwiające organowi w 
państwie członkowskim, w którym 
wprowadzono środek ochrony mający na 
celu ochronę osoby w sytuacji, w której 
istnieją poważne powody, by uznać, że 
życie, integralność fizyczna lub 
psychiczna oraz godność, wolność 
osobista lub integralność seksualna osoby 
są zagrożone, wydanie zaświadczenia 
upoważniającego właściwy organ w 
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drugim państwie członkowskim do 
kontynuowania ochrony tej osoby na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Uzasadnienie

Określenie celu niniejszego rozporządzenia ma zasadnicze znaczenie. Poprawka ta częściowo 
powtarza brzmienie art. 1 dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie dotyczy środków 
ochrony przyjętych w sprawach cywilnych, 
niezależnie od charakteru organu. Nie 
stosuje się go do środków ochrony 
objętych rozporządzeniem (WE) nr 
2201/2003.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy środków 
ochrony przyjętych w sprawach cywilnych, 
niezależnie od charakteru organu 
wydającego decyzję o środku ochrony. Nie 
stosuje się go do środków ochrony 
objętych rozporządzeniem (WE) nr 
2201/2003 ani do środków ochrony 
objętych dyrektywą 2011/99/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie 
europejskiego nakazu ochrony celem 
uniknięcia nakładania się systemów 
prawa cywilnego i prawa karnego.

____________
1 Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 2.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „środek ochrony” oznacza jakiekolwiek 
orzeczenie, niezależnie od jego nazwy, o 

a) „środek ochrony” oznacza jakiekolwiek 
orzeczenie, niezależnie od jego nazwy, o 
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charakterze prewencyjnym i 
tymczasowym, przyjęte przez organ 
państwa członkowskiego zgodnie z jego 
prawem krajowym w celu ochrony osoby 
w sytuacji, w której istnieją poważne 
powody, aby uznać, że integralność 
fizyczna i psychiczna osoby lub jej
wolność osobista są zagrożone. Definicja 
zawiera środki orzeczone bez wezwania do 
stawiennictwa osoby powodującej 
zagrożenie.

charakterze prewencyjnym i 
tymczasowym, przyjęte przez organ 
państwa członkowskiego zgodnie z jego 
prawem krajowym w celu ochrony 
pojedynczej osoby w sytuacji, w której 
istnieją poważne powody, aby uznać, że 
życie, integralność fizyczna i psychiczna, 
godność, wolność osobista lub 
integralność seksualna osoby są 
zagrożone. Definicja zawiera środki 
orzeczone bez wezwania do stawiennictwa 
osoby powodującej zagrożenie.

(Jeśli część tej poprawki zawierająca 
słowa „życie, …lub integralność seksualna 
osoby” zostanie przyjęta, konieczne będzie 
naniesienie odnośnych zmian w całym 
tekście)

Środkami ochrony są w szczególności: Środki ochrony mogą obejmować jeden 
lub więcej poniższych obowiązków lub 
zakazów:

(i) obowiązek powstrzymywania się od 
przebywania w pewnych okolicach, 
miejscach lub określonych obszarach, w 
których osoba objęta ochroną zamieszkuje, 
pracuje lub je odwiedza; or

(i) zakaz udawania się do pewnych okolic, 
miejsc lub na określone obszary, gdzie
osoba objęta ochroną zamieszkuje, pracuje 
lub które odwiedza, a także przebywania w 
tych okolicach, miejscach lub na tych 
obszarach; or

(ii) obowiązek powstrzymania się od 
kontaktów, w jakiejkolwiek formie, z 
osobą objętą ochroną, w tym 
telefonicznych, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i zwykłej, faksu lub innych 
środków; or

(ii) zakaz lub reglamentacja wszelkich 
form kontaktu z osobą objętą ochroną, w 
tym telefonicznych, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej i zwykłej, faksu lub 
innych środków; or

(iii) obowiązek powstrzymywania się od
zbliżania do osoby objętej ochroną bliżej 
niż na określoną odległość; lub

(iii) zakaz lub reglamentacja zbliżania się 
na określoną odległość do osoby objętej 
ochroną; or

(iv) decyzja przydzielająca wyłączne 
korzystanie z wspólnego mieszkania 
zajmowanego przez dwie osoby osobie 
objętej ochroną.

(iv) decyzja przydzielająca wyłączne 
korzystanie z wspólnego mieszkania 
zajmowanego przez dwie osoby osobie 
objętej ochroną; lub
(iva) wszelkie inne zakazy lub 
reglamentacje ustanowione w celu 
zagwarantowania ochrony osobie objętej 
ochroną.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a) – akapit drugi – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) obowiązek powstrzymania się od 
podawania do publicznej wiadomości bez 
zgody osoby objętej ochroną jej danych 
osobowych w rozumieniu rozporządzenia 
95/46/WE;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „osoba objęta ochroną” oznacza 
osobę fizyczną, którą otacza się ochroną w 
postaci środka ochronnego przyjętego 
przez państwo pochodzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta powtarza sformułowanie z definicji osoby objętej ochroną zawartej w 
dyrektywie w sprawie europejskiego nakazu ochrony. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „osoba powodująca zagrożenie” 
oznacza osobę fizyczną, w stosunku do 
której przyjęto środek ochrony 
nakładający jeden lub więcej obowiązków 
lub zakazów, o których mowa w lit. a).
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Uzasadnienie

Poprawka ta częściowo powtarza sformułowanie z definicji osoby powodującej zagrożenie 
zawartej w dyrektywie w sprawie europejskiego nakazu ochrony.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strona, która chce powołać się w innym 
państwie członkowskim na nakaz ochrony 
uznany zgodnie z niniejszym artykułem, 
przedstawia właściwym organom państwa 
członkowskiego uznania zaświadczenie 
wydane zgodnie z niniejszym artykułem.

1. Strona, która chce powołać się w innym 
państwie członkowskim na środek
ochrony, przedstawia właściwym organom 
państwa członkowskiego uznania 
zaświadczenie wydane zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) na wniosek osoby objętej ochroną w 
każdym innym przypadku; w sytuacji, 
kiedy został przyjęty środek ochrony, 
właściwy organ państwa członkowskiego 
informuje osobę objętą ochroną o 
możliwości złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

(ii) na wniosek osoby objętej ochroną w 
każdym innym przypadku;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 5 ust. 3a (nowy).
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ, przyjmując środek 
ochrony, informuje osobę objętą ochroną 
o możliwości złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia, jeżeli dana osoba 
zdecyduje się wyjechać do innego państwa 
członkowskiego. Organ ten doradzi osobie
objętej ochroną, by złożyła wniosek przed 
opuszczeniem terytorium państwa 
członkowskiego pochodzenia.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 5 ust. 3 pkt (ii). Ta poprawka ma na celu zwiększenie ochrony 
potencjalnej ofiary, która będzie poinformowana i której doradzi się skorzystanie z 
możliwości złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w przypadku wyjazdu do innego 
państwa członkowskiego. Drugie zdanie ustępu powtarza brzmienie art. 6 ust.5 drugie zdanie 
dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Właściwy organ, wydając 
zaświadczenie zgodnie z ust. 3, informuje 
osobę objętą ochroną, jakie organy są 
właściwe do uznania i wykonania środka 
ochrony w państwie członkowskim 
uznania.

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu zwiększenie ochrony potencjalnej ofiary. Uwzględnia ona fakt, że 
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potencjalna ofiara, wyjeżdżając do innego państwa członkowskiego, może nie wiedzieć, z 
jakimi organami ma się skontaktować w celu powołania się na środek ochrony. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Niezależnie od ust. 1 właściwy organ, 
wydając zaświadczenie zgodnie z ust. 3, 
przekazuje je natychmiast właściwemu 
organowi w państwie członkowskim 
uznania.

Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w której potencjalna ofiara napotkałaby jakiekolwiek przeszkody 
(bariera językowa, przeszkody administracyjne) w powołaniu się na środek ochrony w 
państwie członkowskim, do którego przybyła, niniejsza poprawka nakłada na organ wydający 
zaświadczenie obowiązek przekazania go automatycznie i bezpośrednio właściwemu 
organowi w drugim państwie członkowskim. Procedura taka zagwarantuje utrzymanie 
ochrony potencjalnej ofiary w drugim państwie członkowskim w każdych okolicznościach.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania mogą, w
stosownych przypadkach, zażądać
transliteracji lub tłumaczenia zawartości 
zaświadczenia zgodnie z art. 15.

4. W stosownych przypadkach właściwy 
organ państwa członkowskiego 
pochodzenia dokonuje transliteracji lub 
tłumaczenia zawartości zaświadczenia na 
język urzędowy lub jeden z języków 
urzędowych państwa członkowskiego 
uznania lub na każdy inny język, który 
państwo członkowskie uznania wskazało.
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Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu zwiększenie ochrony potencjalnej ofiary. Osoba objęta ochroną nie 
powinna ponosić kosztów tłumaczenia zaświadczenia. Dlatego konieczna jest zmiana tekstu w 
celu określenia, że tłumaczenie zaświadczenia jest dokonywane przez organ, który przyjął 
środek ochrony i wydał zaświadczenie.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od wydania zaświadczenia nie 
przysługuje środek zaskarżenia.

2. Od wydania zaświadczenia nie 
przysługuje środek zaskarżenia.
Sprostowanie wad formalnych podlega 
procedurze określonej w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli środek ochrony nie jest znany w 
państwie członkowskim wykonania, 
właściwy organ w tym państwie 
dostosowuje go w miarę możliwości do 
środka ochrony przewidzianego w swoim 
prawie, mającego równorzędne skutki i 
służącego podobnym celom i interesom.

Jeżeli środek ochrony nie jest znany w 
państwie członkowskim wykonania, 
właściwy organ w tym państwie 
dostosowuje go w miarę możliwości do 
środka ochrony przewidzianego w swoim 
prawie, mającego równorzędne skutki, 
służącego podobnym celom i interesom, a 
ponadto gwarantującego taki sam poziom 
ochrony osobie objętej ochroną.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 –ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania może, na wniosek 
osoby powodującej zagrożenie, odmówić 
uznania środka ochrony przyjętego przez 
sąd pochodzenia, jeżeli jest on nie do 
pogodzenia z orzeczeniem wydanym w 
państwie członkowskim uznania.

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania może, albo na 
wniosek osoby powodującej zagrożenie, 
albo z własnej inicjatywy, odmówić 
uznania środka ochrony przyjętego przez 
sąd pochodzenia, jeżeli jest on nie do 
pogodzenia z orzeczeniem wydanym w 
państwie członkowskim uznania.

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 18 preambuły odmowa uznania w przypadku nie dających się ze sobą 
pogodzić orzeczeń jest uzasadniona koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym ta podstawa odmowy powinna być stosowana z 
urzędu przez właściwy organ.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie można odmówić uznania lub 
wykonania środka ochrony uzasadniając, 
że prawo państwa członkowskiego 
uznania nie przewiduje takiego środka 
opartego na tym samym stanie 
faktycznym.

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 12 ust. 4. Bardziej logiczne jest umieszczenie tego ustępu bezpośrednio 
po ustępie o powodach odmowy.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Właściwy organ w państwie 
członkowskim uznania, odmawiając 
uznania środka ochrony zgodnie z ust. 1, 
informuje bezzwłocznie właściwy organ w 
państwie członkowskim pochodzenia o tej 
odmowie.

Uzasadnienie

Stosowne wydaje się, żeby organ w państwie członkowskim pochodzenia był informowany o 
możliwej odmowie uznania środka ochrony w drugim państwie członkowskim.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli środek ochrony został zawieszony 
lub wycofany w państwie członkowskim 
pochodzenia, właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania, na wniosek 
osoby powodującej zagrożenie, zawiesza 
lub wycofuje uznanie środka ochrony lub, 
jeżeli środek zastosowano, jego 
wykonanie. Wniosek składany jest na 
formularzu określonym w załączniku II.

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego pochodzenia, zawieszając 
lub wycofując środek ochrony, informuje 
bezzwłocznie właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania o tym 
zawieszeniu lub wycofaniu.

Uzasadnienie

Od osoby powodującej zagrożenie nie powinno się oczekiwać składania do właściwego 
organu państwa członkowskiego uznania wniosku o zawieszenie lub wycofanie. Jest to 
niepraktyczne i obowiązek składania wniosku nie powinien spoczywać na tej osobie. Z tych 
powodów niniejsza poprawka ustanawia, zgodnie z poprzednimi poprawkami, obowiązek 
bezpośredniego przekazywania informacji między państwami członkowskimi.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli środek ochrony został 
zawieszony lub wycofany w państwie 
członkowskim pochodzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego uznania 
zawiesza lub wycofuje uznanie środka 
ochrony lub, jeżeli środek zastosowano, 
jego wykonanie, natychmiast po 
otrzymaniu stosownych informacji od 
właściwego organu państwa 
członkowskiego pochodzenia zgodnie z 
ust. 2.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie można odmówić uznaniu środka 
ochrony ze względu na to, że prawo 
państwa członkowskiego uznania nie 
przewiduje takiego środka opartego na 
tym samym stanie faktycznym.

skreślony

(Zob. poprawka do art. 12 ust. 1a).

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego bez zwłoki i zgodnie z 
prawem tego państwa członkowskiego 
zawiadamiają osobę powodującą 
zagrożenie i osobę objętą ochroną o:

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego bez zwłoki i zgodnie z 
prawem tego państwa członkowskiego 
zawiadamiają osobę powodującą 
zagrożenie i osobę objętą ochroną, a także, 
w stosownych przypadkach, ich prawnego 
przedstawiciela, kuratora bądź opiekuna
o:

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) każdym zawieszeniu lub wycofaniu 
środka ochrony.

(iv) każdym zawieszeniu, wycofaniu lub 
rewizji środka ochrony.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z chwilą otrzymania zaświadczenia na 
mocy art. 5 przedstawionego przez osobę 
objętą ochroną, właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania, bez zwłoki i, w 
stosownych przypadkach, zgodnie z 
zasadami rozporządzenia (WE) nr 
1393/2007, zawiadamiają osobę 
powodującą zagrożenie oraz osobę objętą 
ochroną o:

2. Z chwilą otrzymania zaświadczenia na 
mocy art. 5 właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania, bez zwłoki i, w 
stosownych przypadkach, zgodnie z 
zasadami rozporządzenia (WE) nr 
1393/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 
dotyczącego doręczania w państwach 
członkowskich dokumentów sądowych i 
pozasądowych w sprawach cywilnych i 
handlowych (doręczanie dokumentów)1, 
zawiadamiają osobę powodującą 
zagrożenie oraz osobę objętą ochroną, a 
także, w stosownych przypadkach, ich 
przedstawiciela prawnego, kuratora lub 
opiekuna w zrozumiałym dla nich języku,
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o:

_______________
1 Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w stosownych przypadkach, środku 
ochrony przyjętym zgodnie z art. 8;

Uzasadnienie

Obowiązek umieszczenia w zawiadomieniu dla osoby powodującej zagrożenie i osoby objętej 
ochroną informacji na temat środka ochrony musi obejmować informacje dotyczące środka 
przyjętego w celu dostosowania nieznanego zagranicznego środka ochrony do jakiegoś 
znanego w krajowym prawie państwa członkowskiego uznania.  

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) każdym zawieszeniu lub wycofaniu 
środka ochrony.

(iv) każdej odmowie uznania lub 
wykonania i każdym zawieszeniu lub 
wycofaniu środka ochrony.

Uzasadnienie
Patrz uzasadnienie poprawki do art. 13 ust. 2 pkt (1a).

Poprawka 48
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy umieszczaniu w zawiadomieniu 
dla osoby powodującej zagrożenie 
informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, 
właściwe organy państwa członkowskiego 
pochodzenia oraz państwa 
członkowskiego uznania zwracają 
szczególną uwagę na fakt, że ujawnianie 
adresu lub innych danych kontaktowych 
osoby objętej ochroną nie leży w jej 
interesie, chyba że jest to konieczne dla 
wykonania środka ochrony.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Transliteration or translation

Kiedy na mocy niniejszego rozporządzenia 
wymagana jest transliteracja i 
tłumaczenie, transliteracja dokonuje się 
na język oficjalny lub jeden z języków 
oficjalnych państwa członkowskiego 
uznania lub na każdy inny język, który 
państwo członkowskie uznania wskazało. 
Każde tłumaczenie na mocy niniejszego 
rozporządzenia wykonywane jest przez 
osobę uprawnioną do tego w jednym z 
państw członkowskich.

(Zob. poprawka do art. 5 ust. 4).

Poprawka 50
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca, któremu w państwie 
członkowskim pochodzenia przyznano 
całkowitą lub częściową pomoc prawną lub 
zwolnienie od kosztów i opłat, korzysta we 
wszelkich postępowaniach dotyczących 
wykonania środka ochrony z najbardziej 
dogodnego traktowania w zakresie
pomocy prawnej lub zwolnienia od 
kosztów i opłat, jakie przewiduje prawo 
państwa członkowskiego wykonania.

Wnioskodawcę, któremu w państwie 
członkowskim pochodzenia przyznano 
całkowitą lub częściową pomoc prawną lub 
zwolnienie od kosztów i opłat, uważa się 
za uprawnionego do korzystania we 
wszelkich postępowaniach dotyczących 
wykonania środka ochrony z pomocy 
prawnej lub najbardziej dogodnego
zwolnienia od kosztów i opłat, jakie 
przewiduje prawo państwa członkowskiego 
wykonania, w zależności od decyzji 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Gromadzenie danych

W celu ułatwienia oceny stosowania 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
odpowiednie dane na temat stosowania 
krajowych procedur dotyczących 
wydawania zaświadczeń, o których mowa 
w art. 5, oraz ich przekazywania między 
właściwymi organami. Dane te zawierają 
przynajmniej informacje na temat liczby 
środków ochrony i zaświadczeń żądanych, 
wydanych lub uznanych, zaświadczeń, 
których wydania odmówiono, których 
wydanie zawieszono lub które wycofano, 
jak również na temat powodów takiej 
odmowy lub wycofania, w poszanowaniu 
podstawowych zasad poszanowania 
prywatności oraz ochrony danych 
osobowych.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej [pięć lat od daty rozpoczęcia 
stosowania określonej w art. 23] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia. 
W razie potrzeby sprawozdaniu temu 
towarzyszą wnioski dotyczące 
dostosowania.

Najpóźniej [cztery lata od daty rozpoczęcia 
stosowania określonej w art. 23] Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia, a 
także interakcji między niniejszym 
rozporządzeniem i dyrektywą 2011/99/UE.
W razie potrzeby sprawozdaniu temu 
towarzyszą wnioski dotyczące 
dostosowania.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach europejskiej sieci sądowej w 
sprawach cywilnych i handlowych 
ustanowionej decyzją Rady 2001/470/WE 
państwa członkowskie przedstawiają opis 
krajowych zasad i procedur dotyczących 
środków ochrony, w tym właściwych 
organów do uznawania lub wykonywania, 
w celu udostępnienia tych informacji opinii 
publicznej.

W ramach europejskiej sieci sądowej w 
sprawach cywilnych i handlowych 
ustanowionej decyzją Rady 2001/470/WE 
państwa członkowskie przedstawiają opis 
krajowych zasad i procedur dotyczących 
środków ochrony, w tym właściwych 
organów do uznawania lub wykonywania, 
w celu udostępnienia tych informacji opinii 
publicznej. Informacje dotyczące 
indywidualnych przypadków pozostają 
poufne.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [rok przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] państwa 
członkowskie zawiadamiają Komisję o:

Do dnia [rok przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] wszystkie
państwa członkowskie zawiadamiają 
Komisję o:

a) organach mających kompetencje w 
sprawach objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia;

a) nazwach i danych kontaktowych 
organów mających kompetencje w 
sprawach objętych zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia;

b) językach, na jakie mogą być 
dokonywane tłumaczenia zaświadczenia, o 
których mowa w art. 15.

b) językach, na jakie mogą być 
dokonywane tłumaczenia formularzy, o 
których mowa w art. 5 ust. 4;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I Załącznik

Uzasadnienie
Ta poprawka jest uzasadniona skreśleniem Załącznika II (zob. poprawka do Załącznika II).
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II Załącznik zostaje skreślony.

(Patrz poprawka do art. 12)
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