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Artykuł 4

W odniesieniu do art. 4 nie zaproponowano żadnych poprawek. 
Jednak chociaż art. 82 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ogranicza się do 
współpracy w sprawach karnych, w przedmiotowej dyrektywie zaproponowano rozszerzenie 
wzajemnego uznawania oraz europejskiego nakazu dochodzeniowego na postępowania, które 
właściwie nie dotyczą sprawy karnej, lecz w przypadku których wydane orzeczenie może 
hipotetycznie skutkować wszczęciem postępowania przed sądem właściwym dla spraw 
karnych (co mogłoby zatem obejmować postępowanie administracyjne).

Artykuł 6

Art. 6 dotyczy przekazywania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Wszelka 
komunikacja urzędowa musi odbywać się bezpośrednio między organem wydającym 
a organem wykonującym (art. 6 ust. 1). Istnieje jednak możliwość wyznaczenia organów 
centralnych do pomocy organom sądowym. Te organy centralne mogą odpowiadać za 
przekazywanie i odbiór europejskich nakazów dochodzeniowych, lecz wyłącznie na szczeblu 
administracyjnym (art. 6 ust. 2). Zobowiązanie do poinformowania o udziale organu 
centralnego zostało określone w art. 28 ust. 1 lit. c). Art. 6 ust. 3 dotyczy skorzystania 
z europejskiej sieci sądowej, która jest jednym ze sposobów na zagwarantowanie, że 
europejski nakaz dochodzeniowy zostanie przesłany do właściwego organu krajowego, co 
zapobiegnie ryzyku zaangażowania niewłaściwych organów w wymianę danych osobowych 
lub zminimalizuje takie ryzyko. Zobowiązanie organu, który niesłusznie otrzymał europejski 
nakaz dochodzeniowy, do jego przekazania właściwemu organowi wykonującemu zostało 
określone w art. 6. ust. 5. W art. 6 ust. 6 potwierdzono zasadę bezpośrednich kontaktów 
między właściwymi organami oraz możliwość uzyskania pomocy ze strony organów 
centralnych. Art. 6 ust. 7 dodano na podstawie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych w celu zapewnienia uwzględnienia zasady ochrony danych przy przetwarzaniu 
danych osobowych. W tym ustępie opisano mechanizm wewnętrzny zapobiegający 
nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych.

Artykuł 8

Art. 8 określa prawo mające zastosowanie. Decyzję o podjęciu czynności dochodzeniowej 
podejmuje organ wydający zgodnie ze swoim prawem krajowym przy wydawaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. Organ wykonujący może zakwestionować taką 
decyzję wyłącznie poprzez powołanie się na podstawy odmowy wyszczególnione w art. 10. 
Wykonanie czynności dochodzeniowej będzie jednak podlegało prawu obowiązującemu 
w państwie wykonującym. To, że prawo mające zastosowanie do wykonania czynności 
dochodzeniowej jest prawem państwa wykonującego, może jednak stwarzać problemy 
w odniesieniu do dopuszczalności dowodu w państwie wydającym. Problem ten rozwiązano 
w art. 8 ust. 2, na mocy którego umożliwia się organowi wydającemu wskazanie 
w europejskim nakazie dochodzeniowym, których formalności trzeba będzie dopełnić w celu 
zapewnienia dopuszczalności dowodu. W tym ustępie określone zostało ponadto 
zobowiązanie organu wykonującego do dopełnienia wskazanych formalności pod warunkiem, 
że nie są one sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa państwa wykonującego. Zaspokaja 
to zatem potrzebę zapewnienia dopuszczalności dowodu zgodnie z prawem mającym 
zastosowanie. Przepisy art. 8 ust. 3 nie są określone w żadnym istniejącym instrumencie UE. 
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Dotyczą one możliwej obecności właściwego organu państwa wydającego przy wykonywaniu 
europejskiego nakazu dochodzeniowego, co ma na celu zapewnienie wsparcia organu 
wykonującego. Obecność organu państwa wydającego na terytorium państwa wykonującego, 
której celem jest wsparcie wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego, może mieć 
istotne znaczenie na przykład w sytuacji, gdy konieczne jest zapewnienie dopuszczalności 
dowodu lub wydanie uzupełniających europejskich nakazów dochodzeniowych w trakcie 
wykonywania czynności dochodzeniowej (zob. art. 7 ust. 2). Art. 8 ust. 3 nie tylko określa 
podstawę prawną i nakłada na państwo wykonujące obowiązek zaakceptowania obecności 
właściwego organu państwa wydającego, lecz także zapewnia wystarczającą elastyczność 
poprzez umożliwienie odmowy takiej obecności, jeśli jest ona sprzeczna z podstawowymi 
zasadami prawa państwa wykonującego. Celem obecności właściwego organu państwa 
wydającego w państwie wykonującym jest wyłącznie wsparcie organów państwa 
wykonującego. 

Artykuł 9

Art. 9 zapewnia niezbędną elastyczność poprzez umożliwienie organowi wykonującemu 
wyboru innej czynności dochodzeniowej zamiast czynności wskazanej w europejskim nakazie 
dochodzeniowym w sytuacjach określonych w ustępach przedmiotowego artykułu. Art. 9 
ust. 1 powinno się interpretować w związku z art. 10 ust. 1 lit. c), na mocy której umożliwia 
się odmowę wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego, jeśli w państwie 
wykonującym nie mają zastosowania żadne środki alternatywne. Jeśli organ wykonujący 
zamierza zastosować, zgodnie z art. 9 ust. 1, czynność inną od wskazanej przez organ 
wydający, ważne jest dopilnowanie, aby nie wywarło to nieoczekiwanego wpływu na 
dochodzenie, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalności dowodu i wyników, jakie mają 
zostać osiągnięte. Art. 9 ust. 2 nakłada zatem obowiązek poinformowania o tym organu 
wydającego, który będzie mógł zdecydować o wycofaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego. Organ wydający może również przeredagować europejski nakaz 
dochodzeniowy i, na przykład, zdecydować o wykonaniu czynności innego rodzaju.

Artykuł 10

Szósta podstawa odmowy umożliwia odmowę wykonania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, jeśli jego wykonanie – w określonym przypadku – naruszyłoby żywotne 
interesy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, narażałoby na niebezpieczeństwo źródło 
informacji lub wiązałoby się z wykorzystaniem informacji niejawnych odnoszących się do 
określonych działań wywiadu. Na tę podstawę można się powołać wyłącznie 
w indywidualnych przypadkach.

Artykuł 13

Zgodnie z art. 13 zainteresowane strony mają do dyspozycji środki odwoławcze zgodnie 
z prawem krajowym, co z kolei zapewnia dostęp do prawa i sądów w celu ochrony 
wszystkich praw i interesów chronionych prawem. Jednym z filarów demokratycznych 
rządów prawa jest gwarancja skutecznej ochrony prawnej, której dane państwa nie mogą ani 
odmawiać, ani w żaden sposób ograniczać. Ta gwarancja sądowa składa się zatem z prawa do 
odwołania się do sądu oraz z prawa do uzyskania orzeczenia sądu w dowolnej sprawie 
prawnej w przypadku, gdy spełnione są wymogi proceduralne dotyczące oceny tej sprawy. 
Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania należy unikać kwestionowania merytorycznych 



PE478.537v01-00 4/4 DT\887421PL.doc

PL

podstaw wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego w drodze powództwa przed sądem 
w państwie wykonującym.

Artykuł 18

Większość europejskich nakazów dochodzeniowych oczywiście będzie zawierała informacje, 
które wymagają ochrony nie tylko w odniesieniu do praw podstawowych, lecz także w celu 
zabezpieczenia dochodzenia. To samo dotyczy informacji, które będą przekazywane jako 
część dowodu zebranego w trakcie wykonywania europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
Art. 18 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przedsięwzięcia środków niezbędnych 
w celu zagwarantowania, że zarówno organy wydające, jak i wykonujące zachowują poufność 
informacji oraz informują siebie nawzajem o braku możliwości spełnienia wszystkich 
wymogów poufności. Kwestia ta została w szczególności podniesiona przez Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych.

Artykuł 25

Monitorowanie transakcji bankowych jest działaniem obejmującym gromadzenie materiału 
dochodzeniowego na bieżąco, w sposób ciągły i przez konkretny okres, w związku z czym 
zostało uwzględnione w art. 27, który zapewnia elastyczność poprzez dodanie konkretnego 
powodu nieuznawania. Art. 25 ust. 1 umożliwia wydanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w celu monitorowania transakcji bankowych, które będą wykonywane 
w przyszłości. Zgodnie z art. 25 ust. 4 organy państwa wydającego i państwa wykonującego 
uzgadniają między sobą praktyczne aspekty dotyczące monitorowania. Ponadto art. 25 ust. 4 
wyraźnie wskazuje, że organ wydający i organ wykonujący zapewniają poufność wszelkich 
informacji bankowych, które nie są związane z konkretnym dochodzeniem. Obejmuje to 
w szczególności nieujawnianie tego rodzaju informacji stronom trzecim i 
niewykorzystywanie ich do celów innych niż uzasadnione we wniosku. 


