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PR_COD_1consamCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 

zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva 

označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 

oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 

vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 

typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami. 

 

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 

platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 

platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 

prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 

a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 

písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 

takto: [...]. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní 

ochranných opatrení v občianskych veciach 

(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0276), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 ods. 2, písm. a), e) a f) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 

(C7–0128/2011),  

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. februára 20121, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a 

rodovú rovnosť podľa článku 51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-

0126/2013), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 

alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 113, 18.4.2012, s. 56. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU* 

k návrhu Komisie 

--------------------------------------------------------- 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. …/2012  

z … 

o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), 

e) a f), 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

 ▌ 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom1, 

                                                 
* Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; 

vypustenia sa označujú symbolom ▌. 
1 Pozícia Európskeho parlamentu z … (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a 

rozhodnutie Rady z …. . 
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keďže: 

(1) Európska únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb a uľahčený prístup k 

spravodlivosti, a to predovšetkým prostredníctvom zásady vzájomného uznávania 

súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych veciach. Na postupné vytvorenie 

tohto priestoru by Únia mala ▌prijať opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce 

v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, najmä ak je to nevyhnutné 

pre riadne fungovanie vnútorného trhu. 

(2)  ▌Článok 81 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) ustanovuje, že 

justičná spolupráca v občianskych veciach je v Únii založená na zásade 

vzájomného uznávania rozsudkov a mimosúdnych rozhodnutí. 

(3) V spoločnom priestore spravodlivosti bez vnútorných hraníc sú ustanovenia na 

zaistenie rýchleho a jednoduchého uznania, a v náležitých prípadoch vykonania 

ochranných opatrení, ktoré boli nariadené v určitom členskom štáte, v inom 

členskom štáte potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ochrana poskytnutá určitej 

fyzickej osobe v jednom členskom štáte zachovala a naďalej poskytovala 

v ktoromkoľvek inom členskom štáte, do ktorého daná osoba cestuje alebo sa 

sťahuje.  
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Je potrebné zabezpečiť, aby oprávnené uplatňovanie práva občanov Únie na voľný 

pohyb a pobyt na území členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 2 Zmluvy 

o Európskej únii (ZEÚ) a článkom 21 ZFEÚ neviedlo k strate ich ochrany. 

(3a) Vzájomná dôvera vo výkon spravodlivosti v Únii a snaha zaistiť rýchlejší a menej 

nákladný pohyb ochranných opatrení v rámci Európskej únie odôvodňujú zásadu, 

že takéto opatrenia nariadené v členskom štáte sú uznané vo všetkých členských 

štátoch bez potreby akéhokoľvek osobitného konania. V dôsledku toho by sa 

s ochranným opatrením nariadeným v členskom štáte malo nakladať tak, ako keby 

bolo prijaté v dožiadanom členskom štáte. 
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(4) Na dosiahnutie cieľa voľného pohybu ochranných opatrení je potrebné a vhodné, aby 

pravidlá upravujúce ▌uznávanie a v náležitých prípadoch výkon ochranných opatrení 

boli upravené právnym aktom Únie, ktorý je záväzný a priamo uplatniteľný. 

(4a) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na ochranné opatrenia nariadené v záujme 

ochrany určitej osoby, keď existujú závažné dôvody domnievať sa, že je ohrozený 

jej život, jej telesná alebo duševná integrita, osobná sloboda, bezpečnosť alebo 

sexuálna integrita, napríklad aby sa zabránilo akejkoľvek forme rodovo 

motivovaného násilia a násilia v blízkom vzťahu, či už fyzickému násiliu, 

obťažovaniu, sexuálnemu násiliu, prenasledovaniu, zastrašovaniu alebo iným 

formám nepriameho nátlaku. Je potrebné zdôrazniť, že toto nariadenie sa 

vzťahuje na všetky obete, a nielen na obete rodovo motivovaného násilia. 

(4b)  Smernicou 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 

podpory a ochrany obetí trestných činov2, sa zabezpečuje prístup obetí k 

informáciám a podpore. 

                                                 
2  Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57. 
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(4c) Ustanovenia tohto nariadenia by mali dopĺňať smernicu 2012/29/EÚ. Skutočnosť, 

že sa na osobu vzťahuje ochranné opatrenie nariadené v občianskych veciach, 

nebráni nevyhnutne tomu, aby sa táto osoba považovala za „obeť“ v zmysle 

uvedenej smernice. 

(5) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia patrí do oblasti justičnej spolupráce v 

občianskych veciach v zmysle článku 81 ZFEÚ. Toto nariadenie by sa malo 

vzťahovať na ochranné opatrenia nariadené v občianskych veciach, a teda nie na 

ochranné opatrenia prijaté v trestných veciach, na ktoré by sa mala vzťahovať 

smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze. 

(5a) Pojem občianske veci by sa mal vykladať samostatne, v súlade so zásadami práva 

Únie. Občianska, správna alebo trestná povaha orgánu, ktorý nariaďuje ochranné 

opatrenie, by nemala byť rozhodujúca pre posúdenie občianskoprávnej povahy 

ochranného opatrenia. 
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(6) Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 

2201/2003 ▌o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských 

veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1347/2000 (nariadenie Brusel IIa). Rozhodnutia prijaté podľa nariadenia 

Brusel IIa by sa mali naďalej uznávať a vykonávať podľa uvedeného nariadenia. 

(6a) V tomto nariadení sú zohľadnené rôzne právne tradície členských štátov a 

nezasahuje sa ním do vnútroštátnych systémov, ktoré sa vzťahujú na nariaďovanie 

ochranných opatrení. Týmto nariadením sa členským štátom neukladá povinnosť 

zmeniť svoje vnútroštátne právne predpisy na účely nariaďovania ochranných 

opatrení v občianskych veciach, ani sa ním členským štátom neukladajú povinnosti 

zaviesť ochranné opatrenia na účely uplatňovania tohto nariadenia. 

(6b) S cieľom zohľadniť rôzne druhy orgánov, ktoré vydávajú ochranné opatrenia v 

občianskych veciach v členských štátoch, a na rozdiel od iných oblastí justičnej 

spolupráce by sa toto nariadenie malo vzťahovať na rozhodnutia súdov aj 

správnych orgánov, ak tieto správne orgány poskytujú záruky, najmä pokiaľ ide o 

ich nestrannosť a právo účastníkov na justičné preskúmanie. Policajné orgány by 

sa v žiadnom prípade nemali považovať za vydávajúce orgány v zmysle tohto 

nariadenia. 
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(6c) Ochranné opatrenia nariadené v občianskych veciach v jednom členskom štáte by 

sa mali na základe zásady vzájomného uznávania uznať v inom členskom štáte ako 

občianskoprávne opatrenia v súlade s týmto nariadením. 

(6d) V súlade so zásadou vzájomného uznávania by uznanie malo zodpovedať trvaniu 

ochranného opatrenia. 

Vzhľadom na rôznosť ochranných opatrení, ktoré sú k dispozícii podľa právnych 

poriadkov členských štátov, pokiaľ ide o trvanie ochranných opatrení, a skutočnosť, 

že toto nariadenie by sa malo spravidla uplatňovať v naliehavých prípadoch, by sa 

však mali účinky uznania podľa tohto nariadenia výnimočne obmedziť na obdobie 

12 mesiacov od vydania osvedčenia bez ohľadu na to, či má samotné ochranné 

opatrenie dlhšie trvanie (a či má toto opatrenie predbežnú, časovo obmedzenú alebo 

časovo neobmedzenú povahu). 
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(6e) V prípadoch, keď je platnosť ochranného opatrenia dlhšia ako 12 mesiacov 

ustanovených v tomto nariadení pre trvanie účinkov uznania, by týmto časovým 

obmedzením nemalo byť dotknuté právo chránenej osoby dovolávať sa opatrenia 

podľa ktoréhokoľvek iného dostupného nástroja EÚ týkajúceho sa uznávania 

alebo požiadať o vnútroštátne ochranné opatrenie v dožiadanom členskom štáte. 

(6f) Toto obmedzenie účinkov uznania je výnimočné vzhľadom na osobitnú povahu 

predmetu úpravy tohto nariadenia a nemalo by slúžiť ako precedens pre iné 

nástroje v občianskych a obchodných veciach. 

▌ 

(6g) V tomto nariadení sa upravuje len uznávanie povinnosti uloženej ochranným 

opatrením. Neupravujú sa v ňom postupy na implementáciu alebo výkon 

opatrenia, ani sa nevzťahuje na prípadné sankcie, ktoré možno uložiť, keď sa v 

dožiadanom členskom štáte poruší povinnosť nariadená v ochrannom opatrení. 

Samotný výkon a prípadné sankcie sa spravujú právnym poriadkom dožiadaného 

členského štátu. V súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, konkrétne zásadou 

vzájomného uznávania, sú však členské štáty povinné zabezpečiť, že ochranné 

opatrenia uznané na základe tohto nariadenia môžu nadobudnúť účinnosť v 

dožiadanom členskom štáte. 
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(6h) Ochranné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali dotknutej osobe 

poskytovať ochranu v mieste jej pobytu, na jej pracovisku alebo v inom mieste, 

ktoré pravidelne navštevuje, napríklad v mieste pobytu jej blízkych príbuzných, v 

škole alebo vzdelávacej inštitúcii, ktoré navštevuje jej dieťa. 

 Bez ohľadu na to, či sú toto miesto alebo rozsah oblasti, na ktoré sa vzťahuje 

ochranné opatrenie, určené v tomto ochrannom opatrení ako jedna alebo viaceré 

konkrétne adresy, alebo ako určitý okruh, do ktorého osoba predstavujúca riziko 

nesmie vkročiť (alebo ako kombinácia týchto dvoch kritérií), uznanie povinnosti 

alebo úpravy uloženej ochranným opatrením sa týka skôr účelu, na ktorý toto miesto 

slúži chránenej osobe, ako presnej adresy. 

(6i) Vzhľadom na uvedené a pod podmienkou, že povaha a podstatné prvky 

ochranného opatrenia zostanú zachované, malo by sa príslušnému orgánu v 

dožiadanom členskom štáte umožniť upraviť skutkové prvky ochranného 

opatrenia, ak je to potrebné na to, aby bolo uznanie ochranného opatrenia účinné 

z praktického hľadiska v dožiadanom členskom štáte. Skutkové prvky zahŕňajú 

adresu, všeobecne označené miesto alebo minimálnu vzdialenosť, v ktorej sa musí 

osoba predstavujúca riziko zdržiavať od chránenej osoby, adresy alebo všeobecne 

označeného miesta. Druh a občianskoprávna povaha ochranného opatrenia však 

nesmú byť touto úpravou dotknuté. 
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(6j) S cieľom uľahčiť úpravu ochranného opatrenia by sa v prípade potreby malo v 

osvedčení uviesť, či je adresa uvedená v ochrannom opatrení miestom pobytu, 

pracoviskom alebo miestom, ktoré chránená osoba pravidelne navštevuje. Okrem 

toho by sa mal v osvedčení uviesť v prípade, že je to relevantné, okruh (približná 

vzdialenosť od konkrétnej adresy), na ktorý sa vzťahuje zákaz uložený osobe 

predstavujúcej riziko v ochrannom opatrení. 

▌ 

(12) Na účely uľahčenia voľného pohybu ochranných opatrení v Európskej únii by sa 

týmto nariadením malo zaviesť jednotné osvedčenie a na tento účel stanoviť 

viacjazyčný vzorový formulár. 

Vydávajúci orgán by mal osvedčenie vydať na žiadosť chránenej osoby a na žiadosť 

by mal tiež pomôcť tejto osobe pri získavaní informácií o orgánoch, u ktorých sa má 

dovolávať ochranného opatrenia alebo žiadať o jeho výkon v dožiadanom členskom 

štáte. 

(12a) Polia voľného textu vo viacjazyčnom vzorovom formulári osvedčenia by mali byť 

čo najužšie, aby sa preklad alebo prepis vo väčšine prípadov mohol poskytnúť 

použitím vzorového formulára v príslušnom/požadovanom jazyku bez toho, aby 

chránenej osobe vznikli náklady. Akékoľvek náklady na nutný preklad, ktorý 

presahuje rozsah textu na viacjazyčnom vzorovom formulári, sa rozdelia na 

základe ustanovení právneho poriadku členského štátu pôvodu. 
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(12b)  Ak osvedčenie obsahuje voľný text, príslušný orgán dožiadaného členského štátu 

by mal určiť, či je nejaký preklad/prepis potrebný. To nebráni chránenej osobe 

alebo vydávajúcemu orgánu členského štátu pôvodu, aby preklad/prepis poskytol z 

vlastného podnetu. 

(12c) S cieľom zabezpečiť, aby sa dodržali práva osoby predstavujúcej riziko na 

obhajobu, osvedčenie možno vydať len vtedy, ak táto osoba mala príležitosť 

zabezpečiť si obhajobu proti ochrannému opatreniu, pokiaľ sa ochranné opatrenie 

nariadilo v neprítomnosti alebo v konaní, pre ktoré nie je ustanovená povinnosť 

vopred informovať danú osobu (konanie ex parte). 

V snahe zabrániť obchádzaniu právneho predpisu a so zreteľom na naliehavosť 

prípadov vyžadujúcich si ochranné opatrenia, ktorá je pre ne typická, nie je 

potrebné, aby lehota na zabezpečenie danej obhajoby uplynula pred tým, ako možno 

osvedčenie vydať. Osvedčenie by sa malo vydať čo najskôr po tom, ako je ochranné 

opatrenie vykonateľné v členskom štáte pôvodu. 

(12d) Berúc do úvahy ciele spočívajúce v jednoduchosti a rýchlosti, v tomto nariadení sa 

ustanovuje uplatnenie jednoduchých a rýchlych postupov pri oznamovaní 

jednotlivých procesných krokov osobe predstavujúcej riziko. Tieto špecifické 

postupy oznamovania by sa mali uplatňovať len na účely tohto nariadenia 

vzhľadom na osobitnú povahu jeho predmetu úpravy, nemali by však predstavovať 

precedens pre ostatné nástroje v občianskych a obchodných veciach a nemali by 

nimi byť dotknuté žiadne povinnosti členského štáty týkajúce sa doručovania 

súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych veciach do cudziny, ktoré 

vyplývajú z dvojstranných alebo viacstranných dohovorov uzatvorených medzi 

týmto členským štátom a tretím štátom. 
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(12e) Pri doručovaní osvedčenia osobe predstavujúcej riziko a pri úprave skutkových 

prvkov ochranného opatrenia v dožiadanom členskom štáte by sa mal náležite 

zohľadniť záujem chránenej osoby tým, že sa nesprístupnia informácie o mieste, 

kde sa zdržiava, ani iné kontaktné údaje. Tieto informácie by sa nemali sprístupniť 

osobe predstavujúcej riziko, pokiaľ nie sú nevyhnutné na dodržiavanie alebo 

výkon ochranného opatrenia. 

(13) Proti osvedčeniu by nemalo byť možné sa odvolať. ▌ 

(13a) Osvedčenie by sa však malo opraviť v prípade, keď pre zrejmú chybu alebo 

nepresnosť, ako sú napríklad chyby v písaní, chyby pri prepise alebo kopírovaní, 

osvedčenie presne nezodpovedá ochrannému opatreniu, alebo by sa malo zrušiť, 

ak je zrejmé, že osvedčenie bolo vydané neoprávnene, napríklad ak sa použilo pre 

opatrenie, ktoré nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo ak pri jeho 

vydaní boli porušené kritériá stanovené v článku 5a.  

(13b) V prípade pozastavenia alebo zrušenia ochranného opatrenia alebo zrušenia 

osvedčenia v členskom štáte pôvodu by mal príslušný orgán dožiadaného 

členského štátu na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka pozastaviť alebo zrušiť 

účinky uznania a prípadne aj výkon ochranného opatrenia. 
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(13c) Harmonické fungovanie spravodlivosti si vyžaduje, aby sa predchádzalo vydávaniu 

nezlučiteľných rozhodnutí v dvoch členských štátoch. V tomto nariadení by sa 

z tohto dôvodu mali ustanoviť dôvody pre odmietnutie uznania a/alebo vykonania 

ochranného opatrenia na žiadosť osoby predstavujúcej riziko v prípade 

nezlučiteľnosti s rozsudkom vydaným alebo uznaným v dožiadanom členskom 

štáte. 

(13d)  Dôvody verejného záujmu môžu súdom členských štátov umožniť, aby za 

výnimočných okolností odmietli uznať alebo vykonať ochranné opatrenie, ak by 

jeho uplatnenie bolo zjavne nezlučiteľné s verejným poriadkom členského štátu 

konajúceho súdu. Súdy by však nemali mať možnosť uplatniť výnimku verejného 

poriadku na účely odmietnutia uznania alebo výkonu ochranného opatrenia, ak by 

toto odmietnutie bolo v rozpore s právami ustanovenými v Charte základných práv 

Európskej únie a najmä v jej článku 21.  

(13e)  Chránená osoba by mala mať v inom členskom štáte účinný prístup k 

spravodlivosti. S cieľom zabezpečiť takýto účinný prístup v konaniach, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie, by sa mala poskytovať právne pomoc v súlade so 

smernicou Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti 

pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel 

týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch.3. 

                                                 
3  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41, korigendum Ú. v. EÚ L 32, 7.2.2003, s. 15. 
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(14) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie tohto nariadenia by sa na 

Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o vyhotovenie a následnú 

zmenu a doplnenie formulárov ustanovených v tomto nariadení. Tieto právomoci by 

sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 

mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie 

vykonávacích právomocí Komisie.4. 

(14a) Postup preskúmania by sa mal použiť na prijatie vykonávacích aktov, ktorými sa 

vyhotovia a následne zmenia a doplnia formuláre ustanovené v tomto nariadení, a 

to v súlade s postupom ustanoveným v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

(14b) S cieľom zjednodušiť uplatňovanie tohto nariadenia by sa pre členské štáty mala 

ustanoviť povinnosť oznamovať určité informácie o ich právnych predpisoch 

a postupoch týkajúcich sa ochranných opatrení v občianskych veciach v rámci 

Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci zriadenej rozhodnutím 

Rady 2001/470/ES.5 Prístup k informáciám poskytnutým členskými štátmi by sa 

mal umožniť prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície. 

                                                 
4  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13. 
5  Ú. v. EÚ L 174, 27.6.2001, s. 25. 
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(15) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané ▌v Charte 

základných práv Európskej únie. Predovšetkým je jeho snahou zaistiť právo na 

obhajobu a na spravodlivý proces, ako je ustanovené v článku 47 Charty. Toto 

nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami. 

(16) Keďže ciele tohto nariadenia nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť, a preto ich 

možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so 

zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec 

toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. 

(17) V súlade s článkom ▌3 ▌Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska 

s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený 

k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené 

kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijímaní a uplatňovaní 

tohto nariadenia. 

(18) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený 

k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko na 

prijatí tohto nariadenia nezúčastňuje, ▌nie je ním viazané ani nepodlieha jeho 

uplatňovaniu, 

 PRIJALI TOTO NARIADENIE: 
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KAPITOLA I 

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov 

Článok – 1  

Predmet úpravy 

Účelom tohto nariadenia je ustanoviť pravidlá jednoduchého a rýchleho mechanizmu 

uznávania ochranných opatrení nariadených v členskom štáte v občianskych veciach.  

Článok 1 

Rozsah pôsobnosti  

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na ochranné opatrenia v občianskych veciach nariadené 

orgánom v zmysle článku 2 bodu 4.  
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2. Toto nariadenie sa vzťahuje na cezhraničné veci. Na účely tohto nariadenia je 

cezhraničnou vecou vec, v ktorej sa žiada o uznanie ochranného opatrenia v inom 

členskom štáte ako v členskom štáte pôvodu. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ochranné opatrenia, ktoré patria do pôsobnosti 

nariadenia (ES) č. 2201/2003.  
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Článok 2 

Vymedzenie pojmov  

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 

(1) „ochranné opatrenie“ znamená akékoľvek rozhodnutie ▌, bez ohľadu na názov, 

nariadené vydávajúcim orgánom členského štátu pôvodu v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, ktorým sa osobe predstavujúcej riziko ukladá jedna alebo viac 

nasledujúcich povinností ▌s cieľom chrániť inú osobu, ▌ak môže byť ohrozená jej 

telesná ▌alebo duševná integrita ▌:  

 ▌ 

(a) zákaz alebo úprava vstupu na miesto, kde chránená osoba má pobyt, kde 

pracuje, ▌ktoré navštevuje alebo kde sa pravidelne zdržiava; ▌ 

(b) zákaz alebo úprava kontaktu s chránenou osobou akýmkoľvek spôsobom 

vrátane telefónu, emailu, pošty, faxu alebo iných prostriedkov; ▌ 

(c) zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú 

vzdialenosť; ▌ 

▌ 
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(2) „chránená osoba“ je fyzická osoba, ktorá je predmetom ochrany na základe 

ochranného opatrenia; 

(3) „osoba predstavujúca riziko“ je fyzická osoba, ktorej sa uložila jedna alebo viacero 

povinností uvedených v bode 1; 

(4) „vydávajúci orgán“ je akýkoľvek justičný orgán alebo iný orgán, ktorému členský 

štát priznáva právomoc vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia, ak takýto iný orgán poskytuje dotknutým účastníkom záruky 

nestrannosti a ak rozhodnutia takéhoto iného orgánu týkajúce sa ochranného 

opatrenia podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom sú činné,  

a) môžu byť predmetom preskúmania zo strany justičného orgánu a  

b)  majú podobnú právnu silu a účinky ako rozhodnutie justičného orgánu v 

rovnakej veci; 

(5) „členský štát pôvodu“ znamená členský štát, v ktorom sa ochranné opatrenie 

nariadilo; 

(6) „dožiadaný členský štát“ znamená členský štát, v ktorom sa žiada o uznanie, 

prípadne výkon ochranného opatrenia. 

▌  
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KAPITOLA II 

Uznávanie a výkon ochranných opatrení 

Článok 4 

Uznávanie a výkon 

1. Ochranné opatrenie nariadené v členskom štáte sa v druhom členskom štáte uzná 

bez vyžadovania osobitného postupu a je vykonateľné bez potreby vyhlásenia za 

vykonateľné.  

1a.  Chránená osoba, ktorá sa v určitom členskom štáte dovoláva ochranného 

opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, poskytne príslušnému orgánu 

dožiadaného členského štátu  

(a)  vyhotovenie ochranného opatrenia, ktoré spĺňa podmienky potrebné 

na preukázanie jeho pravosti; 

(b)  osvedčenie vydané v členskom štáte pôvodu podľa článku 5; a 
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(c)  v prípade potreby prepis a/alebo preklad osvedčenia do úradného 

jazyka dožiadaného štátu alebo akéhokoľvek iného úradného jazyka 

Európskej únie, ktorý tento členský štát uviedol ako prijateľný. 

1b. Osvedčenie nadobúda účinnosť len v medziach vykonateľnosti ochranného 

opatrenia. 

1c. Bez ohľadu na prípadnú dlhšiu platnosť ochranného opatrenia sú účinky uznania 

podľa odseku 1 obmedzené na obdobie 12 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. 

1d. Pri výkone ochranných opatrení sa postupuje podľa právneho poriadku 

dožiadaného členského štátu. 



 

RR\931515SK.doc 27/76 PE483.787v02-00 

 SK 

Článok 5 

Osvedčenie 

▌ 

2. Vydávajúci orgán členského štátu pôvodu vydá na žiadosť chránenej osoby na 

viacjazyčnom vzorovom formulári vyhotovenom v súlade s článkom 18 osvedčenie, 

ktoré obsahuje informácie ustanovené v článku 5c.  

▌ 

2a.  Proti vydaniu osvedčenia nie je možné podať opravný prostriedok.  

4. Vydávajúci orgán členského štátu pôvodu poskytne chránenej osobe na jej žiadosť 

prepis a/alebo preklad ▌osvedčenia na viacjazyčnom vzorovom formulári. 
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▌ 

Článok 5a 

Požiadavky na vydanie osvedčenia 

1.  Osvedčenie možno vydať, len ak bola osoba predstavujúca riziko informovaná o 

ochrannom opatrení v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu 

pôvodu.  

2.   Ak sa ochranné opatrenie nariadilo v neprítomnosti osoby predstavujúcej riziko, 

osvedčenie možno vydať len vtedy, ak sa tejto osobe doručila písomnosť, ktorou sa 

začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť, prípadne bola inak informovaná o 

začatí konania v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, a to v dostatočnom 

predstihu a takým spôsobom, aby si táto osoba mohla zabezpečiť obhajobu. 
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3.  Ak sa ochranné opatrenie nariadilo v konaní, pre ktoré nie je ustanovená 

povinnosť vopred informovať osobu predstavujúcu riziko (konanie ex parte), 

osvedčenie možno vydať len vtedy, ak osoba predstavujúca riziko mala právo 

napadnúť ochranné opatrenie podľa právneho poriadku členského štátu pôvodu. 

Článok 5b 

Oznámenie osvedčenia osobe predstavujúcej riziko 

1.  Vydávajúci orgán členského štátu pôvodu oznámi osobe predstavujúcej riziko 

osvedčenie a skutočnosť, že vydanie osvedčenia vedie k uznaniu a prípadne k 

vykonateľnosti ochranného opatrenia vo všetkých členských štátoch podľa článku 

4 ods. 1c. 

2.  Ak má osoba predstavujúca riziko pobyt v členskom štáte pôvodu, oznámenie sa 

uskutoční v súlade s právnym poriadkom toho členského štátu. Ak má osoba 

predstavujúca riziko pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát pôvodu, alebo 

v treťom štáte, toto oznámenie sa uskutoční doporučenou listovou zásielkou s 

potvrdením o doručení alebo rovnocenným spôsobom.  
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Situácie, keď adresa osoby predstavujúcej riziko nie je známa alebo keď osoba 

odoprie prijať oznámenie, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu pôvodu. 

3. V oznámení o osvedčení adresovanom osobe predstavujúcej riziko sa berie náležitý 

ohľad na záujem chránenej osoby tým, že sa osobe predstavujúcej riziko 

nesprístupnia informácie o mieste, kde sa zdržiava, ani iné kontaktné údaje. Tieto 

informácie sa nesprístupnia osobe predstavujúcej riziko, pokiaľ nie sú nevyhnutné 

na dodržiavanie alebo výkon ochranného opatrenia.  
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Článok 5c 

Obsah osvedčenia 

Osvedčenie obsahuje tieto údaje: 

(a)  názov a adresu/kontaktné údaje vydávajúceho orgánu; 

(b)  číslo spisu;  

(c)  dátum vydania osvedčenia; 

(d)  údaje o chránenej osobe: meno, dátum a miesto narodenia, pokiaľ sú k 

dispozícii, a adresu, ktorá sa má použiť na účely oznamovania, spolu so 

zreteľným varovaním, že táto adresa sa môže sprístupniť osobe predstavujúcej 

riziko; 

(e)  údaje o osobe predstavujúcej riziko: meno, dátum a miesto narodenia, pokiaľ sú 

k dispozícii, adresa na účely oznamovania; 

(f)  všetky informácie potrebné na výkon ochranného opatrenia, a prípadne aj 

vrátane druhu opatrenia a povinnosti, ktorá bola týmto opatrením uložená 

osobe predstavujúcej riziko, spolu s uvedením účelu miesta a/alebo okruhu, ku 

ktorému má táto osoba zákaz približovať sa alebo do ktorého ma táto osoba 

zákaz vstupu; 
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(g) trvanie ochranného opatrenia; 

(h)  trvanie účinkov uznania v súlade s článkom 4 ods. 1c; 

(i)  vyhlásenie o splnení požiadaviek stanovených v článku 5a; 

(j)  informácie o právach osoby predstavujúcej riziko na základe článkov 7 a 12; 

(k)  pre lepšiu orientáciu uvedenie plného názvu tohto nariadenia.  
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Článok 7 

Oprava alebo zrušenie osvedčenia 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 2a, na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka 

adresovanú vydávajúcemu orgánu členského štátu pôvodu alebo z vlastného 

podnetu tohto orgánu sa osvedčenie:  

(a)  opraví, ak je medzi ochranným opatrením a osvedčením v dôsledku 

administratívnej chyby rozpor; alebo  

(b)  zruší, ak je zrejmé, že bolo vzhľadom na požiadavky stanovené v článku 5a 

tohto nariadenia a jeho rozsah pôsobnosti vydané neoprávnene. 

2.  Pri oprave alebo zrušení osvedčenia vrátane opravných prostriedkov proti oprave 

alebo zrušeniu sa postupuje podľa právneho poriadku členského štátu pôvodu. 
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Článok 7a 

Pomoc chránenej osobe  

Vydávajúci orgán členského štátu pôvodu pomôže chránenej osobe na jej žiadosť pri 

získavaní informácií o orgánoch, na ktorých sa má žiadať o vydanie alebo výkon 

ochranného opatrenia v dožiadanom členskom štáte, sprístupnených podľa článkov 21 a 

22.  

Článok 7b 

Úprava ochranného opatrenia 

1. Príslušný orgán dožiadaného členského štátu v prípade potreby a v potrebnom 

rozsahu upraví skutkové prvky ochranného opatrenia, aby sa mohlo uplatniť v 

dožiadanom členskom štáte.  

2.  Pri úprave ochranného opatrenia sa postupuje podľa právneho poriadku 

dožiadaného členského štátu.  

3.  Rozhodnutie o úprave ochranného opatrenia sa oznámi osobe predstavujúcej 

riziko. 
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4. Ak má osoba predstavujúca riziko pobyt v dožiadanom členskom štáte, oznámenie 

sa uskutoční v súlade s právnym poriadkom toho členského štátu. Ak má osoba 

predstavujúca riziko pobyt v inom členskom štáte, ako je dožiadaný členský štát, 

alebo v treťom štáte, toto oznámenie sa uskutoční doporučenou listovou zásielkou 

s potvrdením o doručení alebo rovnocenným spôsobom.  

Situácie, keď adresa osoby predstavujúcej riziko nie je známa, alebo keď osoba 

odoprie prijať oznámenie, sa spravujú právnym poriadkom dožiadaného členského 

štátu. 

5. Proti úprave môže podať opravný prostriedok ktorýkoľvek účastník. Konanie o 

opravnom prostriedku sa spravuje právnym poriadkom dožiadaného členského 

štátu. Žiadny opravný prostriedok však nemá odkladný účinok. 

▌ 
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Článok 11 

Vylúčenie preskúmania vo veci samej 

Za žiadnych okolností sa nesmie ochranné opatrenie nariadené v členskom štáte skúmať z 

hľadiska rozhodnutia vo veci samej v dožiadanom členskom štáte.  

Článok 12 

Odmietnutie ▌uznania alebo výkonu  

1. Na základe žiadosti osoby predstavujúcej riziko sa ochranné opatrenie neuzná, 

prípadne sa odmietne jeho výkon, a to v rozsahu, v akom je takéto uznanie: 

(a)  v zjavnom rozpore s verejným poriadkom v dožiadanom členskom štáte, 

alebo 

(b)  v rozpore s rozsudkom vydaným alebo uznaným v dožiadanom členskom 

štáte. 

1a.  Návrh na neuznanie alebo odmietnutie výkonu sa podáva na súde dožiadaného 

členského štátu, ktorý daný členský štát oznámil Komisii v súlade s článkom 22 

ods. 1 písm. a) bodom iv). 

 ▌ 

3.  Uznanie ochranného opatrenia nemôže byť odmietnuté z dôvodu, že právne predpisy 

dožiadaného členského štátu neumožňujú takéto opatrenie prijať za rovnakých 

podmienok.  
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Článok 12a 

Pozastavenie alebo zrušenie uznania alebo výkonu 

1. V prípade pozastavenia alebo zrušenia ochranného opatrenia v členskom štáte 

pôvodu alebo pozastavenia alebo obmedzenia jeho vykonateľnosti, alebo v prípade 

zrušenia osvedčenia v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) vydávajúci orgán 

členského štátu pôvodu na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka vydá na viacjazyčnom 

vzorovom formulári vyhotovenom v súlade s článkom 18 osvedčenie, v ktorom 

uvedie túto zmenu alebo zrušenie.  

2. Po predložení osvedčenia podľa odseku 1 ktorýmkoľvek účastníkom príslušný 

orgán dožiadaného členského štátu pozastaví alebo zruší účinky uznania a 

prípadne aj výkon ochranného opatrenia. 

▌ 
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KAPITOLA III 

Ostatné ustanovenia 

Článok 14 

Legalizácia a ďalšie podobné formality 

Pre písomnosti vydané v členskom štáte sa v kontexte tohto nariadenia nevyžaduje 

legalizácia, ani splnenie inej podobnej formality.  

Článok 15 

Prepis alebo preklad 

1. Každý prepis alebo preklad vyžadovaný podľa tohto nariadenia bude vyhotovený 

v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného štátu alebo v 

akomkoľvek inom jazyku, ktorý tento členský štát určil za prijateľný.  

 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 4, každý preklad ▌podľa tohto nariadenia 

vypracuje osoba oprávnená na preklady v niektorom z členských štátov.  

 ▌ 

KAPITOLA IV 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

Článok 17 

Prechodné ustanovenia 

Toto nariadenie sa vzťahuje na ochranné opatrenia, ktoré boli nariadené po dni začatia jeho 

uplatňovania bez ohľadu na to, kedy sa začalo konanie. 
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Článok 18 

Ustanovenie a následné zmeny formulárov  

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia a následne zmenia formuláre 

uvedené v článkoch 5 a 12a. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 18a.  

Článok 18a 

Postup výboru 

1. Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

▌ 
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Článok 20 

▌Preskúmanie 

Komisia ▌do [piatich rokov od dátumu uplatňovania uvedeného v článku 23] predloží 

Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu 

o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa sa v prípade potreby doplní návrhmi na zmenu. 

Článok 21 

Zverejňovanie informácií  

Členské štáty poskytnú v rámci Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci 

ustanovenej rozhodnutím Rady 2001/470/ES6  s cieľom sprístupnenia informácií verejnosti, 

opis vnútroštátnych pravidiel a postupov v súvislosti s ochrannými opatreniami v 

občianskych veciach, vrátane informácií o type orgánov príslušných na uznanie 

a/alebo vykonanie.  

Členské štáty tieto informácie ▌aktualizujú. 

                                                 
 6  Ú. v. EÚ L 174, 27.6.2001, s. 25. 
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Článok 22 

Oznámenia zo strany členských štátov 

1.  Do [šiestich mesiacov pred začatím uplatňovania tohto nariadenia], členské štáty 

oznámia Komisii: 

(a) typ orgánov, ktoré sú príslušné v záležitostiach, ktoré patria do rozsahu tohto 

nariadenia, a pokiaľ je to relevantné, aj so špecifikáciou,  

(i)  orgánov, ktoré sú príslušné nariadiť ochranné opatrenia a vydať 

osvedčenie podľa článku 5; 

(ii)  orgánov, ktorým sa má predložiť ochranné opatrenie nariadené v 

inom členskom štáte a/alebo ktoré sú príslušné vykonať takéto 

opatrenie; 

(iii)  orgánov, ktoré sú príslušné vykonať úpravu ochranného opatrenia 

podľa článku 7b ods. 1; 

(iv)  súdov, na ktoré sa má predložiť žiadosť o neuznanie a prípadne 

odmietnutie výkonu podľa článku 12; 

(b) jazyk alebo jazyky prijateľné pre preklady ▌podľa článku 4 ods. 1a písm. c) a 

článku 15 ods. 1. 
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2.  Komisia zverejní hore uvedené informácie ľubovoľnými vhodnými spôsobmi, najmä 

prostredníctvom webovej stránky Európskej justičnej siete v občianskych a 

obchodných veciach ▌. 

Článok 23 

Nadobudnutie účinnosti  ▌ 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.  

Uplatňuje sa od [11. januára 2015]. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v 

súlade so zmluvami.  

 

V […] […] 

 

 Za Európsky parlament Za Radu 

 predseda predseda 

 

 … … 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných 

opatrení v občianskych veciach, ktorý je súčasťou legislatívneho balíka zameraného na 

posilnenie práv obetí v EÚ a ktorý tiež zahŕňa návrh smernice o právach, podpore a ochrane 

obetí trestnej činnosti. 

 

Návrh Komisie je odpoveďou na potrebu komplexného európskeho právneho rámca, ktorý 

poskytne všetkým obetiam na celom území Únie uznanie a najvyššiu možnú mieru ochrany. 

Návrh tohto nariadenia doplní smernicu o európskom ochrannom príkaze, ktorý zabezpečuje 

vzájomné uznávanie ochranných opatrení v trestných veciach. Kombinované uplatňovanie 

oboch nástrojov (trestnoprávneho a občianskoprávneho) umožní osobám, ktorým bol udelený 

ochranný príkaz, voľne a bezpečne sa pohybovať po EÚ, ako sa ustanovuje v článku 3 

Zmluvy o Európskej únii, a v konečnom dôsledku bude viesť k posilneniu a rozvoju priestoru 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Únii.  

 

V súlade s postupmi vyplývajúcimi z vykonávania Lisabonskej zmluvy článok 51 

rokovacieho poriadku Parlamentu umožňuje vypracovanie správ oboch výborov, ktoré budú 

konať spoločne. Pri príprave tejto správy sa čerpalo z podnetov rokovaní Výboru pre právne 

veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj zo spolupráce medzi obidvoma 

spravodajcami.  

 

Zjednodušenie uznávania ochranných príkazov 

 

Spravodajcovia považujú za nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby osoba, ktorej bola priznaná 

ochrana v jednom členskom štáte, o túto ochranu neprišla, keď sa presťahuje do iného 

členského štátu. A tak spravodajcovia predpokladajú zriadenie mechanizmu, ktorým by sa 

odstránili predbežné formality prostredníctvom využitia štandardizovaného a 

mnohojazyčného osvedčenia. Zabezpečilo by sa tým nielen rýchle a jednoduché uznávanie 

ochranných opatrení, ale aj ich rýchly a jednoduchý výkon. Vďaka mechanizmu sa 

administratívne postupy stanú pre obete jednoduchšie a zabezpečí sa ním, že obete budú 

chránené zakaždým, keď vycestujú alebo sa presťahujú do iného členského štátu. Členské 

štáty sa tiež nabádajú k tomu, aby zaručili, že chránená osoba nemusí znášať finančné náklady 

spojené s uznaním ochranného opatrenia v inom členskom štáte. 

 

Riešenie situácie obetí násilia založeného na rodovej príslušnosti  

 

Spravodajcovia podporujú všeobecnú myšlienku regulácie vzájomného uznávania ochranných 

opatrení, ale považujú za vrcholne dôležité ďalej riešiť otázku obetí násilia založeného na 

rodovej príslušnosti. S týmto cieľom sa odkazuje na ustanovenia návrhu smernice o právach 

obetí. V záujme lepšieho zabezpečenia potrieb obetí násilia založeného na rodovej 

príslušnosti spravodajcovia navrhujú, aby sa odborníkom, ktorí pravdepodobne prídu do 

kontaktu s prípadmi osôb, ktorých fyzická, psychická a sexuálna integrita sa považuje za 

ohrozenú – najmä s prípadmi násilia páchaného na ženách – poskytla náležitá odborná 

príprava. Spravodajcovia uznávajú prácu občianskej spoločnosti, najmä mimovládnych 
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organizácií a iných dobrovoľníckych organizácií poskytujúcich odbornú podporu, a 

povzbudzujú členské štáty k tomu, aby podporovali prácu týchto organizácií a spolupracovali 

s nimi pri poskytovaní podpory obetiam násilia, a predovšetkým ženským obetiam.  

 

Informácie a preklad 

 

Spravodajcovia tiež zdôrazňujú, že je potrebné, aby chránené osoby získali informácie a 

pomoc v zrozumiteľnej podobe a jazyku, ktorému rozumejú, so zreteľom na potreby 

chránenej osoby. V prípade, že chránená osoba nerozumie jazyku, v ktorom prebieha konanie 

týkajúce sa uznávania a vykonateľnosti ochranných opatrení, alebo ním nehovorí, 

spravodajcovia by radi vyzvali príslušné orgány, aby zabezpečili ľahko pochopiteľný preklad 

a/alebo tlmočenie, a to so zreteľom na potreby a situáciu obete. 

 

Zvyšovanie povedomia  

 

V záujme lepšej informovanosti chránených osôb o ich právach sa spravodajcovia nazdávajú, 

že je dôležité, aby členské štáty zahrnuli do svojich vzdelávacích a osvetových kampaní 

informácie o voľnom pohybe ochranných opatrení a jednotnom osvedčení. Aby sa tento 

aspekt ďalej posilnil, spravodajcovia zároveň nabádajú Komisiu, aby zahrnula príslušné 

informácie o ochranných opatreniach dostupných v členských štátoch na svojom široko 

dostupnom elektronickom justičnom portáli. 

 

Legislatívna stopa 

 

Spravodajcovia ďakujú za vysvetlenia, ktoré im poskytla Komisia prostredníctvom GR pre 

spravodlivosť, ako aj za plodnú výmenu názorov s tieňovými spravodajcami. Spravodajcovia 

by tiež chceli vyjadriť poďakovanie organizáciám, združeniam a mimovládnym 

organizáciám, ktoré sa zaoberajú podporou a ochranou obetí trestných činov za ich 

stanoviská. 

 

Táto záverečná správa ukazuje výsledky kompromisnej dohody, ktorú spravodajcovia dosiahli 

na základe rokovaní s Radou počas cyperského a írskeho predsedníctva. 
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17.1.2012 

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A 
VNÚTORNÉ VECI 

pre Výbor pre právne veci 

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 

(Článok 51 – spoločné schôdze výborov) 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní ochranných 

opatrení v občianskych veciach 

(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Carmen Romero López 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom návrhu Komisie na nariadenie o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v 

občianskych veciach je uznať ochranné opatrenia v prospech obetí násilných činov v 

krajinách, v ktorých ustanovenia takýchto opatrení spadá do občianskeho alebo správneho 

práva. Tento návrh nariadenia pôvodne vychádza z návrhu smernice o európskom ochrannom 

príkaze, ktorý v januári 2010 predložilo 12 členských štátov na podnet španielskeho 

predsedníctva. 

Španielska iniciatíva sa vo svojej pôvodnej podobe vzťahovala na celú škálu ochranných 

opatrení, ktoré existujú vo viacerých členských štátoch nezávisle od typu vydávajúceho 

orgánu. Všetky existujúce ochranné opatrenia v EÚ sledujú rovnaký účel: predchádzať 

trestným činom alebo ich recidíve. A tak španielska iniciatíva tým, že zahrnula mechanizmus 

uznávania a prispôsobovania príkazu vydaného v štáte pôvodu zavádza originálnym a 

praktickým spôsobom spoločný, účinný mechanizmus, ktorý umožňuje obetiam trestných 

činov pohybovať sa po EÚ s istotou, ktorá by im boli zaručená v ich krajine pôvodu. 

Spravodajkyňa sa nazdáva, že vyššie uvedená smernica mohla byť uplatniteľná nielen v tých 

krajinách, v ktorých sa ochranné opatrenia vydávajú v rámci trestného súdnictva, ale aj v tých, 

v ktorých sú príkazy záležitosťou občianskeho alebo správneho práva. Mechanizmus pôvodne 

navrhnutý v smernici poskytoval jednoduché a účinné prostriedky, ktoré umožňovali 

vzájomné uznávanie bezpečnostných opatrení, čím odstraňoval potrebu tohto nariadenia. Z 
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dôvodu zložitého rokovania s členskými štátmi, v ktorých je ochrana obetí záležitosťou 

patriacou do občianskeho alebo správneho práva, vyplynula potreba obmedziť rozsah 

pôsobnosti smernice. Toto nariadenie je preto reakciou na tlak z týchto členských štátov na 

vytvorenie platného mechanizmu uznávania pre krajiny, v ktorých je ochrana obetí 

predmetom občianskeho alebo správneho práva. 

Spravodajkyňa sa preto nazdáva, že za súčasných okolností, ktoré umožňujú členskému štátu 

uznať a automaticky vykonať ochranný príkaz vydaný iným členským štátom len na základe 

predloženia osvedčenia, zjednodušuje vykonávanie ochranného príkazu, dokonca aj keď je 

uplatniteľný iba v istých členských štátoch EÚ. 

Kombinované uplatňovanie oboch nástrojov (trestného a občianskeho) umožňuje osobám, 

ktorým bolo priznané ochranné opatrenie, slobodne a bezpečne sa pohybovať po EÚ, ako to 

ustanovuje článok 3 Zmluvy o Európskej únii. 

Spravodajkyňa sa v tomto stanovisku snažila zosúladiť oba nástroje, aby sa navzájom dopĺňali 

a aby boli neoddeliteľnou súčasťou uceleného systému ochrany pre prípady násilia 

spáchaných identifikovaným násilníkom v rámci EÚ. Z tohto dôvodu bola upravená aj 

terminológia a boli posilnené záruky týkajúce sa dodržiavania základných práv tak chránenej 

osoby, ako aj osoby predstavujúcej riziko. Tieto záruky sa rozšírili o automatické uznávanie 

ochranného príkazu, pričom sa od príslušných orgánov vyžaduje samozrejme podávať 

informácie o vydaní osvedčenia, čím sa ustanovuje automatický systém prenosu. Očakáva sa, 

že tento krok zabezpečí potenciálnym obetiam vyššiu mieru ochrany, že vďaka nemu bude 

administratívny postup pre ne zrozumiteľnejší a že im bude zabezpečená ochrana všade, kde 

sa pohybujú. 

A napokon si spravodajkyňa želá vo svojom stanovisku zdôrazniť dôležitosť zhromažďovania 

štatistických údajov, bez ktorých by nebolo možné pochopiť skutočný rozsah tohto násilia v 

Európe. 

 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci a 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorské výbory zaradili do svojej správy 

tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(1) Európska únia si stanovila za cieľ 

udržiavať a rozvíjať priestor slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti a uľahčiť tak 

prístup k spravodlivosti, a to predovšetkým 

(1) Európska únia si stanovila za cieľ 

udržiavať a rozvíjať priestor slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti a uľahčiť tak 

prístup k spravodlivosti, a to predovšetkým 
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prostredníctvom zásady vzájomného 

uznávania súdnych a mimosúdnych 

rozhodnutí v občianskych veciach. Na 

účely postupného vytvorenia tohto 

priestoru by Únia mala medzi iným prijať 

opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v 

občianskych veciach, najmä ak je 

to nevyhnutné pre riadne 

fungovanie vnútorného trhu. 

prostredníctvom zásady vzájomného 

uznávania súdnych a mimosúdnych 

rozhodnutí v občianskych veciach. Na 

účely postupného vytvorenia tohto 

priestoru by Únia mala medzi iným prijať 

opatrenia týkajúce sa justičnej spolupráce v 

občianskych veciach, najmä ak je 

to nevyhnutné na riadne 

fungovanie vnútorného trhu a na plné 

uplatňovanie práva na voľný pohyb a 

pobyt na území členských štátov občanmi 

Únie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a) Podľa Štokholmského programu, 

ktorý Európska rada prijala na zasadnutí 

10. a 11. decembra 2009, a akčného plánu 

Komisie, ktorým sa tento program 

vykonáva, by sa vzájomné uznávanie 

mohlo rozšíriť na všetky typy rozsudkov 

a rozhodnutí justičnej povahy, ktoré môžu 

mať v závislosti od príslušného právneho 

systému trestný alebo správny charakter. 

V programe sa tiež Komisia a členské 

štáty vyzývajú, aby preskúmali možnosti, 

ako zlepšiť právne predpisy a opatrenia 

praktickej podpory na ochranu obetí. V 

programe sa tiež zdôrazňuje, že obetiam 

trestných činov sa môžu poskytnúť 

osobitné ochranné opatrenia, ktoré by 

mali byť účinné v celej Únii. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (2b) V uznesení z 10. júna 2011 o pláne 

na posilnenie práv a ochrany obetí v 

trestnom konaní Rada uviedla, že by sa 

mali prijať opatrenia na úrovni 

Európskej únie s cieľom posilniť práva a 

ochranu obetí, pričom vyzvala Komisiu, 

aby na tento účel predložila príslušné 

návrhy. V tomto rámci by sa mal vytvoriť 

mechanizmus na zabezpečenie 

vzájomného uznávania rozhodnutí 

týkajúcich sa ochranných opatrení pre 

obete medzi členskými štátmi. Podľa 

uznesenia by toto nariadenie, ktoré sa 

týka ochranných opatrení v občianskych 

veciach, mal dopĺňať mechanizmus 

vzájomného uznávania ochranných 

opatrení prijatých v trestných veciach, 

ktorý je cieľom smernice 2011/99/EÚ 

Európskeho parlamentu a Rady z 13. 

decembra 2011 o európskom ochrannom 

príkaze1. 

 ____________ 

 1 Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2. 

 

Odôvodnenie 

Je dôležité objasniť, že toto nariadenie je súčasťou legislatívneho balíka zameraného na 

posilnenie ochrany všetkých obetí a že je doplnkom mechanizmu vzájomného uznávania 

ochranných opatrení prijatých v trestných veciach, ktorý je cieľom smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(3) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 

pravidlami, ktoré upravujú ochranné 

opatrenia, bránia riadnemu fungovaniu 

vnútorného trhu. Ustanovenia na zaistenie 

rýchleho a jednoduchého uznania, 

a v náležitých prípadoch vykonania 

ochranných opatrení členskými štátmi, 

ktoré sú viazané týmto nariadením, sú 

nevyhnutné na zachovanie poskytnutej 

ochrany, ak občan cestuje alebo sa 

presťahuje do iného členského štátu.  

(3) Rozdiely medzi vnútroštátnymi 

pravidlami, ktoré upravujú ochranné 

opatrenia, bránia rovnocennému 

zaobchádzaniu s osobami, ktorým hrozí, 

že sa stanú obeťou násilia a 

zastrašovania. Ustanovenia na zaistenie 

rýchleho a jednoduchého uznania, 

a v náležitých prípadoch vykonania 

ochranných opatrení členskými štátmi, 

ktoré sú viazané týmto nariadením, sú 

nevyhnutné na zachovanie poskytnutej 

ochrany, ak občan cestuje alebo sa 

presťahuje do iného členského štátu. Tieto 

ustanovenia by mali tiež zabezpečiť, aby 

oprávnené uplatňovanie práva občanov 

Únie na voľný pohyb a pobyt na území 

členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 

2 Zmluvy o Európskej únii a článkom 21 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie neviedlo k strate ich ochrany. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(5) Toto nariadenie sa vzťahuje na 

ochranné opatrenia prijaté v občianskych 

veciach bez ohľadu na povahu orgánu, 

ktorým môže byť súd, tribunál, správny 

alebo akýkoľvek iný orgán. 

Netýka sa slovenskej verzie 

Odôvodnenie 

Netýka sa slovenskej verzie 



 

PE483.787v02-00 50/76 RR\931515SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7a) Vzájomná dôvera vo výkon 

spravodlivosti v Únii a cieľ zabezpečiť 

a uľahčiť voľný pohyb osôb v Únii 

odôvodňujú postupy na uznanie a/alebo 

vykonanie ochranných opatrení bez 

predbežných formalít. A tak by sa na 

účely uznania a prípadne vykonania 

s ochranným opatrením prijatým v 

členskom štáte malo nakladať tak, ako 

keby bolo prijaté v tom členskom štáte, 

v ktorom sa o uznanie alebo výkon žiada. 

Na tento účel by sa týmto nariadením mal 

zaviesť jednotný európsky vzor 

osvedčenia, ktoré by vydával členský štát 

pôvodu na žiadosť chránenej osoby. 

S cieľom dodržať zásadu subsidiarity by 

toto osvedčenie nemalo nahrádzať 

vnútorný postup členských štátov. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7b) Zrušenie dočasných formalít by mali 

sprevádzať potrebné záruky zamerané 

najmä na zabezpečenie plného 

dodržiavania práv na obhajobu a práva 

na spravodlivý proces, ako je zakotvené v 

článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd a v 

článku 47 Charty základných práv 

Európskej únie. Z tohto dôvodu by 

príslušné orgány v členských štátoch 

pôvodu mali zabezpečiť, aby nebolo 

vydané osvedčenie, ak nebolo osobe 

predstavujúcej riziko zaručené právo na 
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spravodlivý proces. 

Odôvodnenie 

Tento PDN zdôrazňuje význam toho, aby v súvislosti s automatickým vzájomným uznávaním 

ochranných opatrení bolo osobe predstavujúcej riziko zabezpečené dodržiavanie práva na 

obhajobu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7c) Bez toho, aby bolo dotknuté právo 

chránenej osoby uplatniť ochranné 

opatrenia priamo v inom členskom štáte, 

by mal orgán, ktorý vydáva osvedčenie, v 

každom prípade postúpiť osvedčenie 

príslušnému orgánu uznávajúceho 

členského štátu. Týmto postupom by sa 

malo zabezpečiť, aby záruka poskytnutá 

chránenej osobe bola dodržaná v 

akomkoľvek inom členskom štáte, do 

ktorého sa chránená osoba presúva, aj 

keď nebola táto osoba schopná 

lokalizovať alebo skontaktovať príslušný 

orgán v uznávajúcom členskom štáte. 

Odôvodnenie 

V záujme posilnenia ochrany potenciálnych obetí je potrebné ustanoviť príslušným orgánom 

povinnosť postúpiť osvedčenie orgánu v druhom členskom štáte paralelne s právom obete 

priamo kontaktovať orgán v druhom členskom štáte. Týmto sa zabezpečí, že príslušný orgán v 

druhom členskom štáte dostane v každom prípade osvedčenie na účely uznania ochranného 

opatrenia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(8) Harmonické fungovanie spravodlivosti 

vyžaduje, aby sa predchádzalo vynášaniu 

nezlučiteľných rozhodnutí v dvoch 

členských štátoch. Nariadenie by z tohto 

dôvodu malo ustanoviť dôvody pre 

odmietnutie uznania alebo vykonania na 

žiadosť osoby predstavujúcej riziko 

v prípade nezlučiteľných rozhodnutí.  

(8) Harmonické fungovanie spravodlivosti 

vyžaduje, aby sa predchádzalo vynášaniu 

nezlučiteľných rozhodnutí v dvoch 

členských štátoch. Nariadenie by z tohto 

dôvodu malo ustanoviť dôvody pre 

odmietnutie uznania alebo vykonania 

v prípade nezlučiteľných rozhodnutí. 

Odôvodnenie 

Tento PDN súvisí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 12. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(9) Vzájomná dôvera vo výkon 

spravodlivosti v Únii a snaha zaistiť 

rýchlejšiu a menej nákladný pohyb 

ochranných opatrení v rámci Európskej 

únie odôvodňujú postupy na uznanie 

alebo vykonanie takýchto opatrení bez 

predbežných formalít. Na účely uznania 

a prípadne vykonania by sa v dôsledku 

toho s ochranným opatrením prijatým v 

členskom štáte malo nakladať tak, ako 

keby bolo prijaté v tom členskom štáte, 

v ktorom sa o uznanie alebo výkon žiada. 

vypúšťa sa 

 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 7a. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (9a) Osvedčenie by nemalo podliehať 

odvolaniu. V prípade pozastavenia alebo 

zrušenia ochranného opatrenia 

v členskom štáte pôvodu by však o tom 

mal príslušný orgán tohto členského štátu 

informovať príslušný orgán 

uznávajúceho členského štátu, ktorý by 

mal v súlade s tým okamžite pozastaviť 

alebo zrušiť uznanie a/alebo výkon 

ochranného opatrenia. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (9b) Vzhľadom na rozličné právne 

tradície členských štátov, nemusí byť 

ochranné opatrenie prijaté v členskom 

štáte pôvodu známe v uznávajúcom 

členskom štáte. V takýchto prípadoch by 

príslušný orgán uznávajúceho členského 

štátu mal v rámci možnosti prispôsobiť 

toto ochranné opatrenie opatreniu, ktoré 

je známe v jeho vnútroštátnom práve a 

ktoré má rovnaké účinky a sleduje 

podobné ciele a záujmy. Príslušný orgán v 

uznávajúcom členskom štáte môže v 

súlade so svojim vnútroštátnym právom 

uplatniť občianske, správne alebo trestné 

opatrenia. 
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Odôvodnenie 

Cieľ tohto PDN je udať dôvody pre rozsah pôsobnosti a obsah článku 8 a spresniť ich. 

Čiastočne preberá znenie odôvodnenia 26 a článku 9 smernice o európskom ochrannom 

príkaze. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Na účely uľahčenia voľného pohybu 

ochranných opatrení v Európskej únii by 

sa týmto nariadením malo zaviesť 

jednotné osvedčenie a určiť orgán 

príslušný na jeho vydávanie. S cieľom 

dodržať zásadu subsidiarity by toto 

osvedčenie nemalo nahrádzať vnútorné 

postupy členských štátov. 

vypúšťa sa 

 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 7 a (nové). 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (12a) Jednotný európsky vzor osvedčenia 

by mal obsahovať zoznam členských 

štátov, ktoré toto osvedčenie uznávajú, s 

cieľom uľahčiť voľný pohyb osôb, ktoré 

v rámci Únie získajú ochranné opatrenie, 

a na to, aby sa požiadavkou na členské 

štáty pôvodu vydávať nové osvedčenia v 

prípade, keď sa chránené osoby sťahujú 

do iného členského štátu, nevytvárali pre 

tieto členské štáty ďalšie administratívne 

prekážky. Jednotný vzor by mal okrem 
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iného uľahčiť aj prekladanie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(13) Proti osvedčeniu by nemalo byť 

možné sa odvolať. V prípade pozastavenia 

alebo zrušenia ochranného opatrenia 

prvým členským štátom príslušný orgán 

druhého členského štátu na žiadosť osoby 

predstavujúcej riziko pozastaví alebo zruší 

uznanie a/alebo výkon ochranného 

opatrenia. 

vypúšťa sa 

 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 9 a (nové). 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13a) So zreteľom na zásadu vzájomného 

uznávania, o ktorú sa opiera toto 

nariadenie, by sa mali všetky úradné 

oznámenia týkajúce sa ochranného 

opatrenia uskutočňovať priamo medzi 

príslušným orgánom členského štátu 

pôvodu a uznávajúceho členského štátu. 

 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto PDN je zdôvodnenie povinnosti priameho odovzdávania informácií týkajúcich 
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sa ochranného opatrenia medzi príslušnými orgánmi, ktorú ustanovujú zmeny a doplnenia k 

článku 12.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13b) V súvislosti s vykonávaním tohto 

nariadenia by mali príslušné orgány 

náležite zvážiť potreby obetí, a najmä 

potreby mimoriadne zraniteľných osôb, 

akými sú maloleté a zdravotne postihnuté 

osoby, a mali by riadne zohľadniť 

potrebnú pomoc navrhnutú členskými 

štátmi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13c) Ak v zmysle tohto nariadenia majú 

byť poskytnuté informácie chránenej 

osobe alebo osobe predstavujúcej riziko, 

tieto informácie by tiež mali byť 

poskytnuté zákonnému zástupcovi, 

opatrovníkovi alebo tútorovi príslušnej 

osoby, ak nejakého má. Súčasne je 

potrebné venovať náležitú pozornosť aj 

potrebe chránenej osoby alebo osoby, 

ktorá predstavuje riziko, prípadne jej 

zástupcovi, získať informácie v jazyku, 

ktorému rozumejú, ako sa ustanovuje v 

tomto nariadení. 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto nariadenia je posilnenie práv tak chránenej osoby, ako aj osoby predstavujúcej 

riziko, pretože počíta s možnosťou, že ide o maloleté osoby alebo osoby nespôsobilé na 

právne úkony, a zabezpečuje, aby pochopili všetky poskytnuté informácie. Tento PDN 

reprodukuje znenie odôvodnenia 13 smernice o európskom ochrannom príkaze. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13d) V súvislosti s vykonávaním tohto 

nariadenia by mali členské štáty prijať 

potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, 

aby chránená osoba nemusela znášať 

finančné náklady spojené s uznaním 

ochranného opatrenia v inom členskom 

štáte. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13e) Členské štáty by mali podporovať čo 

najpriamejší kontakt medzi príslušnými 

orgánmi v súvislosti s vykonávaním tohto 

nariadenia a mali by podporovať 

pravidelné odborné vzdelávanie súdnych 

orgánov a iných príslušných orgánov, 

ktoré by mohli prísť do kontaktu s 

obeťami alebo potenciálnymi obeťami, 

aby im mohli poskytnúť primeranú 

pomoc. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13f (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13f) Osobné údaje spracované v zmysle 

tohto nariadenia by mali byť chránené 

vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

ktorými sa implementuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 

z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 

osôb pri spracovaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takých údajov1. 

 __________________ 

 1Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s.31. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Kapitola I – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Rozsah, vymedzenie pojmov a právomoc Cieľ, rozsah, vymedzenie a právomoc. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1 

 Cieľ 

 Týmto nariadením sa ustanovujú 

pravidlá, ktoré umožňujú orgánu v 

členskom štáte, v ktorom bolo prijaté 
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ochranné opatrenie s cieľom chrániť 

nejakú osobu, pokiaľ existujú závažné 

dôvody domnievať sa, že jej telesná alebo 

duševná integrita a dôstojnosť, osobná 

sloboda alebo sexuálna integrita je 

ohrozená, prijať osvedčenie, ktorý umožní 

príslušnému orgánu v inom členskom 

štáte poskytovať aj naďalej ochranu 

príslušnej osoby na území tohto iného 

členského štátu. 

 

Odôvodnenie 

Je rozhodujúce vymedziť cieľ tohto nariadenia. Tento PDN vychádza zo znenia článku 1 

smernice o európskom ochrannom príkaze. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Toto nariadenie sa vzťahuje na ochranné 

opatrenia prijaté v občianskych veciach bez 

ohľadu na povahu orgánu. Nevzťahuje sa 

na ochranné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje 

nariadenie (ES) č. 2201/2003. 

Toto nariadenie sa vzťahuje na ochranné 

opatrenia prijaté v občianskych veciach bez 

ohľadu na povahu orgánu, ktorý ochranné 

opatrenie vydáva. Nevzťahuje sa na 

ochranné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje 

nariadenie (ES) č. 2201/2003, alebo na 

ochranné opatrenia v rámci smernice 

Európskeho parlamentu a Rady z 13. 

decembra 2011 o európskom ochrannom 

príkaze1, aby sa predišlo prekrývaniu 

systémov občianskeho a trestného práva. 

 ____________ 

 1 Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) „ochranné opatrenie“ znamená 

akékoľvek rozhodnutie preventívnej 

a dočasnej povahy, bez ohľadu na názov, 

prijaté orgánom v členskom štáte v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

s cieľom chrániť osobu, pokiaľ existujú 

závažné dôvody domnievať sa, že jej 

telesná a/alebo duševná integrita alebo 

sloboda je ohrozená. Bude zahŕňať 

opatrenia nariadené bez toho, aby bola 

predvolaná osoba, ktorá predstavuje riziko. 

a) „ochranné opatrenie“ znamená 

akékoľvek rozhodnutie preventívnej 

a dočasnej povahy, bez ohľadu na názov, 

prijaté orgánom v členskom štáte v súlade 

s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

s cieľom chrániť jednotlivca, pokiaľ 

existujú závažné dôvody domnievať sa, že 

jeho život, telesná a/alebo duševná 

integrita, dôstojnosť, osobná sloboda 

alebo sexuálna integrita je ohrozená. Bude 

zahŕňať opatrenia nariadené bez toho, aby 

bola predvolaná osoba, ktorá predstavuje 

riziko. 

 (Ak bude prijatá časť tohto pozmeňujúceho 

a doplňujúceho návrhu týkajúca sa slov 

„jeho život, ... alebo sexuálna integrita“, 

bude potrebné vykonať príslušné úpravy 

v celom texte.) 

Medzi ochranné opatrenia patria 

predovšetkým: 

Ochranné opatrenia môžu zahŕňať jednu 

či viacero z týchto povinností či zákazov: 

i) povinnosť nevstupovať do určitých 

lokalít, miest alebo vymedzených oblastí, 

kde chránená osoba má pobyt, kde pracuje 

alebo ktoré navštevuje; alebo 

i) zákaz vstupovať do určitých lokalít, 

miest alebo vymedzených oblastí, kde má 

chránená osoba pobyt, kde pracuje alebo 

ktoré navštevuje, a/alebo zákaz zdržiavať 

sa v nich; alebo 

ii) povinnosť nekontaktovať chránenú 

osobu žiadnym spôsobom vrátane telefónu, 

emailu, pošty, faxu alebo iných 

prostriedkov; alebo 

ii) zákaz alebo úprava kontaktu 

v akejkoľvek forme s chránenou osobou 
telefónu, emailu, pošty, faxu alebo iných 

prostriedkov, alebo 

(iii) povinnosť nepribližovať sa k 

chránenej osobe bližšie ako na určenú 

vzdialenosť; alebo 

(iii) zákaz približovať sa alebo úprava 

týkajúca sa približovania k chránenej 

osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť; 

alebo 

iv) rozhodnutie o výlučnom využívaní 

spoločného obydlia dvoch osôb chránenou 

osobou. 

iv) rozhodnutie o výlučnom využívaní 

spoločného obydlia dvoch osôb chránenou 

osobou. alebo 

 iva) akékoľvek iné zákazy alebo úpravy 

uložené s cieľom zabezpečiť ochranu 

chránenej osoby. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno a – pododsek 2 – bod iv a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (iva) zákaz zverejňovania osobných 

údajov chránených osôb bez ich súhlasu v 

súlade so smernicou 95/46/ES. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno aa (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (aa) „chránená osoba“ je fyzická osoba, 

ktorá je predmetom ochrany na základe 

ochranného opatrenia prijatého členským 

štátom pôvodu. 

 

Odôvodnenie 

Tento PDN opakuje znenie vymedzenia chránenej osoby ustanovené v smernici o európskom 

ochrannom príkaze. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – písmeno ab (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ab) „osoba predstavujúca riziko“ je 

fyzická osoba, proti ktorej je alebo bolo 

prijaté ochranné opatrenie ukladajúce 

jeden alebo viacero povinností alebo 

zákazov uvedených v bode a). 
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Odôvodnenie 

Tento PDN čiastočne reprodukuje znenie vymedzenia osoby, ktorá predstavuje 

nebezpečenstvo, uvedenej v smernici o európskom ochrannom príkaze. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Strana, ktorá má v úmysle dovolávať sa 

ochranného príkazu v inom členskom štáte 

v súlade s týmto článkom poskytne 

príslušným orgánom uznávajúceho 

členského štátu osvedčenie vydané 

v súlade s týmto článkom. 

1. Strana, ktorá má v úmysle dovolávať sa 

ochranného opatrenia v inom členskom 

štáte poskytne príslušným orgánom 

uznávajúceho členského štátu osvedčenie 

vydané v súlade s týmto článkom. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

ii) na žiadosť chránenej osoby 

v akomkoľvek inom prípade. Pri prijímaní 

ochranného opatrenia príslušný orgán 

členského štátu pôvodu informuje 

chránenú osobu o možnosti požiadať 

o osvedčenie ustanovené týmto 

nariadením. 

ii) na žiadosť chránenej osoby 

v akomkoľvek inom prípade. 
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Odôvodnenie 

Pozri zmenu a doplnenie k článku 5 ods. 3a (nové). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. Keď príslušný orgán prijme ochranné 

opatrenie, chránenú osobu informuje o 

možnosti požiadať o osvedčenie v prípade, 

že sa táto osoba rozhodne odísť do iného 

členského štátu. Príslušný orgán odporučí 

chránenej osobe, aby podala žiadosť pred 

odchodom z územia členského štátu 

pôvodu. 

 

Odôvodnenie 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 5 odsek 3, bod (ii). Cieľom tohto PDN je 

posilniť ochranu potenciálnej obete, ktorá bude informovaná a bude jej odporučená možnosť 

požiadať o osvedčenie v prípade, že sa chce presunúť do iného členského štátu. Druhá veta 

odseku reprodukuje znenie článku 6, ods. 5, druhú vetu smernice o európskom ochrannom 

príkaze. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3b. Keď príslušný orgán vydá osvedčenie 

v súlade s odsekom 3, informuje chránenú 

osobu o tom, ktoré orgány majú právomoc 

uznať a/alebo presadzovať ochranné 

opatrenie v uznávajúcom členskom štáte. 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto PDN je posilniť ochranu potenciálnej obete. Tento PDN zohľadňuje skutočnosť, 

že potenciálna obeť, ktorá sa presúva do iného členského štátu, nemusí vedieť, ktoré orgány 

musí skontaktovať, aby mohla uplatniť ochranné opatrenie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3c. Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 

1, ak príslušný orgán vydá osvedčenie v 

súlade s odsekom 3, bezodkladne toto 

osvedčenie postúpi príslušnému orgánu 

uznávajúceho členského štátu. 

 

Odôvodnenie 

Aby sa zabránilo situácii, keď potenciálna obeť musí prekonávať prekážky akejkoľvek povahy 

(jazykové prekážky, administratívne prekážky, atď.) pri uplatňovaní ochranného opatrenia v 

členskom štáte, do ktorého sa presúva, sa týmto PDN ukladá orgánu vydávajúcemu 

osvedčenie povinnosť automaticky a priamo osvedčenie postúpiť príslušnému orgánu v 

druhom členskom štáte. Týmto postupom sa zabezpečí, aby sa za všetkých okolností aj v 

druhom štáte zachovala ochrana potenciálnej obete. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Príslušné orgány uznávajúceho 

členského štátu môžu v prípade potreby 

požiadať o prepis alebo preklad obsahu 

osvedčenia v súlade s článkom 15. 

4. Príslušný orgán členského štátu pôvodu 

zabezpečí v prípade potreby prepis alebo 

preklad obsahu osvedčenia do úradného 

jazyka uznávajúceho členského štátu 

alebo do akéhokoľvek iného jazyka, o 

ktorom sa uznávajúci členský štát vyjadril, 

že ho akceptuje. 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto PDN je posilniť ochranu potenciálnej obete. Chránená osoba nebude znášať 

náklady na preklad osvedčenia. Preto je potrebné upraviť znenie s cieľom ustanoviť, aby 

preklad osvedčenia zabezpečil orgán, ktorý prijal ochranné opatrenie a vydal osvedčenie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Proti vydaniu osvedčenia sa nie je 

možné odvolať. 

2. Proti vydaniu osvedčenia sa nie je 

možné odvolať. Procesné chyby sa opravia 

v súlade s ods. 1 tohto článku. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Ak ochranné opatrenie nie je známe v 

členskom štáte výkonu, príslušný orgán 

tohto členského štátu prispôsobí toto 

opatrenie v najväčšej možnej miere 

opatreniu, ktoré je v jeho právnom systéme 

upravené a ktoré ma rovnocenné účinky s 

ním spojené a sleduje podobné ciele a 

záujmy. 

Ak ochranné opatrenie nie je známe 

v členskom štáte výkonu, príslušný orgán 

tohto členského štátu prispôsobí toto 

opatrenie v najväčšej možnej miere 

opatreniu, ktoré je v jeho právnom systéme 

upravené a ktoré ma rovnocenné účinky 

s ním spojené a sleduje podobné ciele 

a záujmy a ktoré tiež chránenej osobe 

zaručuje rovnakú úroveň ochrany. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Príslušný orgán v uznávajúcom 

členskom štáte môže na základe žiadosti 

osoby predstavujúcej riziko odmietnuť 

uznať ochranné opatrenie prijaté súdom 

v štáte pôvodu, pokiaľ je v rozpore s 

rozhodnutím prijatým v uznávajúcom štáte. 

1. Príslušný orgán v uznávajúcom 

členskom štáte môže buď na základe 

žiadosti osoby predstavujúcej riziko, alebo 

z vlastnej iniciatívy odmietnuť uznať 

ochranné opatrenie prijaté súdom v štáte 

pôvodu, pokiaľ je v rozpore s rozhodnutím 

prijatým v uznávajúcom členskom štáte. 

 

Odôvodnenie 

Podľa odôvodnenia (8) odmietnutie uznania v prípade sporných rozhodnutí môže odôvodniť 

potreba zabezpečiť plynulé fungovanie justície. Preto by mal príslušný orgán uplatňovať 

dôvod pre odmietnutie ex officio. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Uznanie ochranného opatrenia 

a/alebo jeho presadzovanie nemôže byť 

odmietnuté z dôvodu, že právne predpisy 

uznávajúceho členského štátu 

neumožňujú takéto opatrenie prijať za 

rovnakých podmienok. 

 

Odôvodnenie 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 12 odsek 4. Je logickejšie uviesť tento odsek 

hneď po odseku o dôvodoch odmietnutia. 

 



 

RR\931515SK.doc 67/76 PE483.787v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1b. Ak príslušný orgán v uznávajúcom 

členskom štáte odmietne uznať ochranné 

opatrenie v súlade s odsekom 1, 

bezodkladne o tomto odmietnutí 

informuje príslušný orgán v členskom 

štáte pôvodu. 

 

Odôvodnenie 

Zdá sa vhodné, že by orgán v členskom štáte pôvodu mal byť informovaný o možnom 

odmietnutí uznania ochranného opatrenia v druhom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. V prípade pozastavenia alebo zrušenia 

ochranného opatrenia v členskom štáte 
pôvodu príslušný orgán uznávajúceho 

členského štátu na žiadosť osoby 

predstavujúcej riziko pozastaví alebo zruší 

uznanie a prípadne aj výkon ochranného 

opatrenia. Návrh na preskúmanie sa 

podáva prostredníctvom formulára 

uvedeného v prílohe II. 

2. V prípade, že príslušný orgán členského 

štátu pôvodu pozastaví alebo zruší 

ochranné opatrenie, bezodkladne o tomto 

pozastavení alebo zrušení informuje 
príslušný orgán uznávajúceho členského 

štátu. 

Odôvodnenie 

Nemalo by sa očakávať, že osoba predstavujúca riziko bude žiadať o pozastavenie alebo 

zrušenie príslušnému orgánu v uznávajúcom členskom štáte. Je to nepraktické a 

zodpovednosť za predloženie žiadosti by nemala niesť daná osoba. Z tohto dôvodu sa v tomto 

PDN v súlade s predošlými PDN ustanovuje povinnosť priameho postupovania informácii 

medzi príslušnými orgánmi. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Ak je ochranné opatrenie pozastavené 

alebo zrušené v členskom štáte pôvodu, 

príslušný orgán uznávajúceho členského 

štátu pozastaví alebo zruší uznávanie a 

prípadne presadzovanie ochranného 

opatrenia, len čo ho príslušný orgán 

členského štátu pôvodu v súlade s 

odsekom 2 náležite informuje. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Uznanie ochranného opatrenia nemôže 

byť odmietnuté z dôvodu, že právne 

predpisy uznávajúceho členského štátu 

neumožňujú takéto opatrenie prijať za 

rovnakých podmienok. 

vypúšťa sa 

 

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 12 odsek 1a.) 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – úvodné slová 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Príslušné orgány členského štátu pôvodu 

bezodkladne a v súlade s právnymi 

predpismi tohto členského štátu oznámia 

osobe predstavujúcej riziko a chránenej 

osobe: 

1. Príslušné orgány členského štátu pôvodu 

bezodkladne a v súlade s právnymi 

predpismi tohto členského štátu oznámia 

osobe predstavujúcej riziko a chránenej 

osobe, prípadne jej právnemu zástupcovi, 

zákonnému zástupcovi alebo poručníkovi: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh   44 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – bod iv 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

iv) akékoľvek pozastavenie alebo zrušenie 

ochranného opatrenia. 

iv) akékoľvek pozastavenie, zrušenie alebo 

preskúmanie ochranného opatrenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – úvodné slová 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Po prijatí osvedčenia podľa článku 5 

chránenou osobou príslušné orgány 

uznávajúceho členského štátu bez 

omeškania, a pokiaľ je to 

potrebné, v súlade s pravidlami uvedenými 

v nariadení (ES) č. 1393/2007 oznámia 

osobe predstavujúcej riziko a chránenej 

osobe: 

2. Po prijatí osvedčenia podľa článku 5 

príslušné orgány uznávajúceho členského 

štátu bez omeškania, a pokiaľ je to 

potrebné, v súlade s pravidlami uvedenými 

v nariadení Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 

2007 o doručovaní súdnych 

a mimosúdnych písomností v občianskych 

a obchodných veciach v členských štátoch 

(doručovanie písomností)1 oznámia osobe 

predstavujúcej riziko a chránenej osobe 

a prípadne jej právnemu zástupcovi, 

poručníkovi alebo opatrovníkovi v jazyku, 

ktorému rozumejú: 

 _______________ 

 1 Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno ia (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ia) v prípade možnosti ochranné 

opatrenie prijaté v súlade s článkom 8; 

 

Odôvodnenie 

Povinnosť oznámiť osobe predstavujúcej riziko a chránenej osoby informácie týkajúce sa 

ochranného opatrenia bude zahŕňať informácie o opatrení prijatom s cieľom prispôsobiť 

neznáme zahraničné ochranné opatrenie opatreniu, ktoré je vo vnútroštátnom práve 

uznávajúceho členského štátu známe. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – bod iv 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

iv) akékoľvek pozastavenie alebo zrušenie 

ochranného opatrenia. 

iv) akékoľvek odmietnutie uznania 

a/alebo presadzovania, pozastavenie alebo 

zrušenie ochranného opatrenia 

 

Odôvodnenie 

 

Pozri odôvodnenie k PDN k článku 13 ods. 2, bodu (1a). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 
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Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Príslušné orgány členského štátu 

pôvodu a uznávajúceho členského štátu 

pri oznamovaní informácií uvedených 

v odsekoch 1 a 2 osobe predstavujúcej 

riziko venujú osobitnú pozornosť 

skutočnosti, že nie je v záujme chránenej 

osoby, aby bola zverejnená jej adresa 

alebo iné osobné údaje, pokiaľ to nie je 

potrebné na účely presadzovania 

ochranného opatrenia. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 15 vypúšťa sa 

Prepis alebo preklad  

Pokiaľ sa podľa tohto nariadenia 

vyžaduje prepis alebo preklad, bude 

vyhotovený v úradnom jazyku alebo 

v jednom z úradných jazykov 

uznávajúceho štátu alebo akomkoľvek 

inom jazyku, ktorý uznávajúci členský štát 

určil za prijateľný. Preklad uskutočnený 

podľa tohto nariadenia vypracuje osoba 

oprávnená na preklady v niektorom z 

členských štátov. 

 

 

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 5 odsek 4.) 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 
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Návrh nariadenia 

Článok 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Žiadateľ, ktorému bola v členskom štáte 

pôvodu poskytnutá úplná alebo čiastočná 

bezplatná právna pomoc alebo oslobodenie 

od platenia trov alebo výdavkov, má v 

akomkoľvek konaní o vyhlásenie 

vykonateľnosti nárok na poskytnutie 

najvýhodnejšej právnej pomoci alebo 

najrozsiahlejšieho oslobodenia od platenia 

trov alebo výdavkov podľa právneho 

poriadku členského štátu výkonu. 

U žiadateľa, ktorému bola v členskom štáte 

pôvodu poskytnutá úplná alebo čiastočná 

bezplatná právna pomoc alebo oslobodenie 

od platenia trov alebo výdavkov, sa v 

akomkoľvek konaní o vyhlásenie 

vykonateľnosti zváži nárok na poskytnutie 

právnej pomoci alebo najrozsiahlejšieho 

oslobodenia od platenia trov alebo 

výdavkov podľa právneho poriadku 

členského štátu výkonu, podľa 

rozhodnutia daného členského štátu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 19a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 19a 

 Zhromažďovanie údajov 

 S cieľom uľahčiť hodnotenie 

uplatňovania tohto nariadenia členské 

štáty poskytnú Komisii potrebné údaje 

o uplatňovaní vnútroštátnych postupov 

týkajúcich sa vydávania osvedčení 

uvedených v článku 5 a o ich postupovaní 

medzi príslušnými orgánmi. Tieto údaje 

zahŕňajú aspoň informácie o počte 

ochranných opatrení a vyžiadaných, 

vydaných a/alebo uznaných osvedčení 

a o počte zamietnutých, pozastavených 

a/alebo zrušených osvedčení, ako aj 

o dôvodoch tohto zamietnutia a/alebo 

zrušenia, a to s náležitým ohľadom na 

základné zásady týkajúce sa súkromia 

a ochrany osobných údajov. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 
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Návrh nariadenia 

Článok 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia najneskôr [päť rokov od dátumu 

uplatňovania uvedeného v článku 23] 

predloží Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tohto nariadenia. Správa sa v prípade 

potreby doplní návrhmi na úpravu. 

Komisia najneskôr [štyri roky od dátumu 

uplatňovania uvedeného v článku 23] 

predloží Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 

tohto nariadenia a o vzájomnom pôsobení 

medzi týmto nariadením a smernicou 

2011/99/EÚ. Správa sa v prípade potreby 

doplní návrhmi na úpravu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V rámci Európskej súdnej siete pre 

občianske a obchodné veci ustanovenej 

rozhodnutím Rady 2001/470/ES členské 

štáty na účely zverejnenia predložia opis 

vnútroštátnych pravidiel a postupov 

v súvislosti s ochrannými opatreniami 

vrátane orgánov príslušných na uznanie 

a vykonanie. 

V rámci Európskej súdnej siete pre 

občianske a obchodné veci ustanovenej 

rozhodnutím Rady 2001/470/ES členské 

štáty na účely zverejnenia predložia opis 

vnútroštátnych pravidiel a postupov 

v súvislosti s ochrannými opatreniami 

vrátane orgánov príslušných na uznanie 

a vykonanie. Informácie týkajúce sa 

jednotlivých prípadov sú dôverné. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Do [jedného roka pred nadobudnutím 

účinnosti nariadenia], členské štáty 

oznámia Komisii 

Do [jedného roka pred nadobudnutím 

účinnosti nariadenia], všetky členské štáty 

oznámia Komisii 

a) príslušné orgány v záležitostiach, ktoré 

patria do rozsahu tohto nariadenia; 

a) názvy a kontaktné údaje príslušných 

orgánov v záležitostiach, ktoré patria do 

rozsahu tohto nariadenia; 
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b) jazyky prijateľné pre preklady 

osvedčenia podľa článku 15. 

b) jazyky prijateľné pre preklady 

formulárov podľa ustanovení článku 5, 

ods. 4. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Príloha I – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Príloha I Príloha 

 

Odôvodnenie 

 

Dôvodom tohto PDN je vypustenie prílohy II (pozri PDN k prílohe II). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Príloha II  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Príloha II príloha sa vypúšťa 

 

(pozri PDN k článku 12). 

 

 

 



 

RR\931515SK.doc 75/76 PE483.787v02-00 

 SK 

POSTUP 

Názov Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach 

Referenčné čísla COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD) 

Gestorské výbory 

dátum oznámenia na schôdzi 

JURI 

7.6.2011 

FEMM 

7.6.2011 
  

Výbor požiadaný o stanovisko 

dátum oznámenia na schôdzi 

LIBE 

7.6.2011 
   

Spravodajkyňa výboru požiadaného o 

stanovisko 

dátum menovania 

Carmen Romero 

López 

12.7.2011 

   

Článok 51 – spoločné schôdze výborov 

dátum oznámenia na schôdzi 

 

Prerokovanie vo výbore 19.9.2011 11.10.2011 23.11.2011 12.1.2012 

Dátum prijatia 12.1.2012    

Výsledok záverečného hlasovania: +: 

–: 

0: 

48 

1 

1 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija 

Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank 

Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, 

Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, 

Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, 

Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios 

Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, 

Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel 

Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, 

Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Jean 

Lambert, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, 

Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław 

Sonik, Cecilia Wikström 

 



 

PE483.787v02-00 76/76 RR\931515SK.doc 

SK 

 

POSTUP 

Názov Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach 

Referenčné čísla COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD) 

Dátum predloženia v EP 18.5.2011    

Gestorské výbory 

 dátum oznámenia na schôdzi 

JURI 

7.6.2011 

FEMM 

7.6.2011 
  

Výbor požiadaný o stanovisko 

 dátum oznámenia na schôdzi 

LIBE 

7.6.2011 
   

Spravodajcovia 

 dátum vymenovania 

Antonio López-

Istúriz White 

25.1.2012 

Antonyia 

Parvanova 

25.1.2012 

  

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov 

 dátum oznámenia na schôdzi 

        

19.1.2012 

Prerokovanie vo výbore 27.3.2012    

Dátum prijatia 19.3.2013    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

32 

0 

2 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Edit Bauer, Luigi Berlinguer, 

Sebastian Valentin Bodu, Emine Bozkurt, Edite Estrela, Marielle Gallo, 

Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mikael 

Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sajjad 

Karim, Antonio López-Istúriz White, Astrid Lulling, Alajos Mészáros, 

Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Antonyia 

Parvanova, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Raül Romeva i Rueda, 

Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Britta Thomsen, 

Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Piotr Borys, Kartika Tamara Liotard, Axel Voss 

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na 

záverečnom hlasovaní 

Carmen Romero López 

Dátum predloženia 26.3.2013 

 
 


