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ZAŁĄCZNIK JUR. 7  PL 
 

ZAŁĄCZNIK 

SPROSTOWANIE 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

w  sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130 z dnia 1 maja 2014 r.) 

Strona 4, motyw 23 

zamiast: 

„(23) Wydatki powstałe na terenie państwa wykonującego związane z wykonaniem END powinny 

być ponoszone wyłącznie przez to państwo, zgodnie z ogólną zasadą wzajemnego 

uznawania. Jednak wykonanie END może wiązać się ze szczególnie wysokimi kosztami po 

stronie państwa wykonującego. Takie szczególnie wysokie koszty mogą być związane na 

przykład ze skomplikowanymi opiniami biegłych lub szeroko zakrojonymi operacjami 

policyjnymi lub też długotrwałymi działaniami obserwacyjnymi. Takie koszty powinny 

przeszkodzić wykonaniu END, a organy wydające i wykonujące powinny postarać się 

określić, które koszty należy uznać za szczególnie wysokie. ....” 

powinno być: 

„(23) Wydatki powstałe na terenie państwa wykonującego związane z wykonaniem END powinny 

być ponoszone wyłącznie przez to państwo, zgodnie z ogólną zasadą wzajemnego 

uznawania. Jednak wykonanie END może wiązać się ze szczególnie wysokimi kosztami po 

stronie państwa wykonującego. Takie szczególnie wysokie koszty mogą być związane na 

przykład ze skomplikowanymi opiniami biegłych lub szeroko zakrojonymi operacjami 

policyjnymi lub też długotrwałymi działaniami obserwacyjnymi. Takie koszty nie powinny 

przeszkodzić wykonaniu END, a organy wydające i wykonujące powinny postarać się 

określić, które koszty należy uznać za szczególnie wysokie. ....”. 
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