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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

25.6.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(66/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Španielskeho poslaneckého kongresu a Španielskeho 
senátu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej 
únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Španielskeho poslaneckého kongresu 
k uvedenému návrhu.



PE514.701v01-00 2/7 CM\941224SK.doc

SK

PRÍLOHA

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 4/2013 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE EURÓPSKU 
ÚNIU Z 18. JÚNA 2013 O PORUŠENÍ ZÁSADY SUBSIDIARITY NÁVRHOM 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O AGENTÚRE 
EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SPOLUPRÁCU A ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI 

PRESADZOVANIA PRÁVA (EUROPOL), KTORÝM SA ZRUŠUJÚ ROZHODNUTIA 
RADY 2009/371/SVV A 2005/681/SVV [COM(2013) 173 FINAL] [2013/0091(COD)] 

{SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL}

SÚVISLOSTI

A. Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeným k Lisabonskej 
zmluve z roku 2007, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, sa vymedzil kontrolný 
postup národných parlamentov vo vzťahu k dodržiavaniu zásady subsidiarity v rámci 
európskych legislatívnych návrhov. Tento protokol sa v Španielsku zaviedol zákonom 
č. 24/2009 z 22. decembra, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 8/1994 z 19. mája. Právny 
základ tohto odôvodneného stanoviska tvoria najmä nové články 3 písm. j), 5 a 6 zákona 
č. 8/1994.

B. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre 
spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV, bol schválený Európskou komisiou 
a zaslaný národným parlamentom, ktoré majú lehotu osem týždňov na overenie kontroly 
dodržiavania zásady subsidiarity v rámci tohto návrhu, pričom táto lehota uplynie 25. júna 
2013.

C. Predsedníctvo a zástupcovia Spoločného výboru Európskej únie prijali 7. mája 2013 
dohodu o uskutočnení preskúmania uvedeného európskeho legislatívneho návrhu, pričom za 
spravodajcu vymenovali senátora Juana Ramóna Represu Fernándeza a vládu požiadali 
o predloženie správy, ako to určuje článok 3 ods. j) zákona č. 8/1994.

D. Bola prijatá správa vlády. V nej sa poukazuje na to, že nariadenie vo svojej súčasnej 
podobe nie je plne v súlade so zásadou subsidiarity z dôvodu začlenenia agentúry CEPOL do 
agentúry EUROPOL. Konkrétne potvrdzuje, že toto začlenenie by mohlo implikovať 
existenciu európskeho nariadenia o niektorých aspektoch policajného výcviku v členských 
štátoch, ktorého možnosti ešte zďaleka neboli preukázané. V súvislosti so zásadou 
proporcionality sa uvádza, že na základe prvého čítania návrhu v Komisii sa možno 
domnievať, že ide nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na zabezpečenie tejto funkcie 
agentúry Europol v oblasti podpory, posilnenia a nástroja spolupráce, pokiaľ ide o policajné 
služby členských štátov. Zároveň bola doručená správa od baskického parlamentu, v ktorej sa 
potvrdzuje, že táto iniciatíva je v súlade so zásadou subsidiarity.

E. Spoločný výbor Európskej únie na svojom zasadnutí 18. júna 2013 prijal toto
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ODÔVODNENÉ STANOVISKO

1. V článku 5 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že „vykonávanie právomocí Únie 
sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality“. V súlade s článkom 5 ods. 3 spomínanej 
zmluvy platí, že „podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej 
výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou 
nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej 
a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“.

2. Analyzovaný legislatívny návrh vychádza z článkov 88 a 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

„Článok 88

1. Poslaním Europolu je podporovať a posilňovať činnosť policajných orgánov a iných 
orgánov členských štátov presadzujúcich výkon práva, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri 
predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, 
terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa 
vzťahuje politika Únie, a v boji proti nim.

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia 
prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Europolu. Medzi 
tieto úlohy môže patriť:

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií zasielaných 
najmä orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo subjektov;

b) koordinácia, organizácia a uskutočňovanie vyšetrovania a operačnej činnosti 
vykonávanej spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov alebo v rámci spoločných 
vyšetrovateľských tímov, prípadne v spojení s Eurojustom.

Nariadenia tiež ustanovia podrobnosti kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom 
a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty.

3. Každá operačná činnosť Europolu sa musí vykonávať v spojení a so súhlasom orgánov 
členského štátu, respektíve členských štátov, ktorých územia sa dotýka. Uplatňovanie 
donucovacích opatrení je vo výlučnej právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov.“

„Článok 87

2.b) podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny 
personálu, v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike;“
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3. Cieľom návrhu Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Europol je vytvoriť právny 
rámec pre zlúčenie Európskeho policajného úradu (Europol) a Európskej policajnej akadémie 
(CEPOL) do jednej agentúry Európskej únie, ktorá by si ponechala názov Europol ako 
policajná agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania 
práva.

Týmto návrhom nariadenia sa zrušuje rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 
o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol), ako aj rozhodnutie Rady 2005/681/SVV 
z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL).

Cieľom analyzovaného návrhu je:

a) zosúladiť Europol s požiadavkami Lisabonskej zmluvy zriadením právneho rámca 
Europolu formou nariadenia a zavedením mechanizmu kontroly jeho činnosti Európskym 
parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty;

b) dosiahnuť ciele Štokholmského programu tým, že Europol sa stane „centrom výmeny 
informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov“ a tým, že sa zriadia 
európske systémy odbornej prípravy a výmenné programy pre všetkých príslušných 
profesionálov v oblasti presadzovania práva na vnútroštátnej a európskej úrovni;

c) prideliť Europolu nové úlohy tak, aby mohol poskytovať komplexnejšiu podporu 
orgánom presadzovania práva v členských štátoch. Patrí sem aj skutočnosť, že Europol 
preberie úlohy, za ktoré v súčasnosti zodpovedá CEPOL v oblasti odbornej prípravy 
príslušníkov orgánov presadzovania práva, a vytvorí schému odbornej prípravy v oblasti 
presadzovania práva;

d) zabezpečiť Europolu prísny režim ochrany údajov;

e) zdokonaliť riadenie Europolu snahou o zvýšenú efektivitu a jeho zosúladenie 
so zásadami stanovenými v spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram EÚ.

4. Európsky policajný úrad (Europol) je agentúrou Európskej únie v oblasti policajnej 
spolupráce, ktorá bola zriadená rozhodnutím Rady 2009/371/SVV a ktorej úlohou je 
podporovať činnosť vnútroštátnych orgánom presadzujúcich výkon práva, ako aj ich 
vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti a terorizmu a v boji proti 
nim.

V článku 88 ZFEÚ sa stanovuje, že Europol sa musí riadiť nariadením, ktoré bolo prijaté 
prostredníctvom bežného legislatívneho postupu a ktoré zahŕňa konania umožňujúce kontrolu 
činnosti agentúry Európskym parlamentom a národnými parlamentmi.

Európska policajná akadémia (CEPOL) bola podobne zriadená ako agentúra Európskej únie 
v roku 2005 prostredníctvom rozhodnutia Rady 2005/681/SVV, ktorá je zodpovedná za 
činnosti súvisiace so spoluprácou pri odbornej príprave príslušníkov polície. Jej cieľom je 
posilniť interakciu medzi silami členských štátov prostredníctvom organizovania 
vzdelávacích aktivít, ktoré majú európsky policajný rozmer.

V Štokholmskom programe sa požaduje, aby bol Europol centrom na výmenu policajných 
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informácií medzi agentúrami presadzovania práva Európskej únie a platformou služieb pre 
policajné zložky, pričom zdôrazňuje potrebu urýchlenia európskych projektov zameraných na 
policajný výcvik a výmenu programov vzdelávania bezpečnostných pracovníkov na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie, a to so zreteľom na ústrednú úlohu 
agentúry CEPOL.

Ako už bolo uvedené, Komisia navrhuje začleniť agentúry Europol a CEPOL do novej 
agentúry (– Europol –, so sídlom v súčasnom sídle tejto agentúry v Haagu), v dôsledku čoho 
očakáva zníženie nákladov a vytvorenie dôležitej súčinnosti medzi prevádzkovou činnosťou 
a odbornou prípravou.

Podľa dôvodovej správy návrhu nariadenia v tejto veci je tento návrh v súlade s požiadavkami 
Lisabonskej zmluvy, očakávaniami Štokholmského programu a prioritami stanovenými 
v stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ a so spoločným prístupom k decentralizovaným 
agentúram EÚ.

5. EÚ zistila, že v poslednom desaťročí došlo okrem väčšej diverzifikácie druhov trestnej 
činnosti aj k nárastu závažnej a organizovanej trestnej činnosti.

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade z novembra 2010 o stratégii vnútornej 
bezpečnosti EÚ, v ktorom sa stanovuje päť opatrení pre bezpečnejšiu Európu, sa uvádza, že je 
zrejmé, že väčšina obyvateľov Európskej únie trávi svoj každodenný život v relatívne 
normálnom a bezpečnom prostredí; spoločnosť je však zároveň vystavovaná čoraz 
rozsiahlejším a rafinovanejším bezpečnostným hrozbám. Mnohé z veľkých bezpečnostných 
výziev majú cezhraničný charakter a ovplyvňujú rôzne časti spoločnosti. Občanov 
znepokojuje skutočnosť, že žiaden členský štát nie je schopný reagovať na tieto hrozby 
osamote, preto je vhodné, aby Európska únia zintenzívnila svoju činnosť v boji proti 
organizovanému zločinu a terorizmu. V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade 
sú predložené návrhy, ako spoločným úsilím účinnejšie predchádzať závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti, terorizmu a počítačovej kriminalite a bojovať proti týmto javom, posilňovať 
riadenie našich vonkajších hraníc a zvyšovať odolnosť voči prírodným katastrofám 
a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou.

Podľa agentúry Europol „závažná a organizovaná trestná činnosť predstavuje čoraz 
dynamickejší a komplexnejší jav a naďalej zostáva významnou hrozbou pre bezpečnosť 
a rozvoj EÚ“. V štúdii, ktorú vypracoval Europol, sa uvádza, že účinky globalizácie na 
spoločnosť a podnikanie umožnili aj vznik nových závažných foriem trestnej činnosti, 
v rámci ktorých zločinecké siete za nízkeho rizika využívajú nedostatky v právnych 
predpisoch, internet a podmienky súvisiace s hospodárskou krízou na vytváranie nelegálnych 
ziskov. Závažné trestné činy sú čoraz častejšou príčinou vážnych škôd spôsobených obetiam, 
zapríčiňujú hospodárske škody veľkého rozsahu a oslabujú pocit bezpečnosti, bez ktorého 
ľudia nemôžu účinne uplatňovať svoju slobodu a práva jednotlivcov. Trestná činnosť ako 
obchodovanie s ľuďmi, drogami a strelnými zbraňami, finančná trestná činnosť ako korupcia, 
podvody a pranie špinavých peňazí, nelegálne skladovanie odpadov v Európe a mimo jej 
územia či počítačová kriminalita nepredstavujú iba hrozbu osobnej a hospodárskej 
bezpečnosti ľudí žijúcich v Európe, ale vytvárajú aj obrovské zisky z trestnej činnosti, ktoré 
posilňujú zločinecké siete a pripravujú verejné orgány o veľmi potrebné príjmy. Hlavnou 
hrozbou bezpečnosti v EÚ zostáva terorizmus, keďže spoločnosti v Európe sú stále zraniteľné 
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voči teroristickým útokom. Trestná činnosť je jednou z piatich tém, ktoré znepokojujú 
občanov EÚ, preto je potrebné využívať agentúry EÚ, ktoré podporujú efektívnu a účinnú 
spoluprácu, výmenu informácií a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva.

6.  Pokiaľ ide o našu krajinu a so zreteľom na všeobecnú správu, ktorú predložila španielska 
vláda, sa tento návrh musí kladne vyhodnotiť a uvítať, lebo je v súlade s mandátom Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého sa agentúra Europol musí riadiť nariadením 
a ktorým sa podľa uvedeného článku 88 ZFEÚ navyše ustanovuje kontrola činností 
a povinností tejto agentúry Európskym parlamentom.

Mal by sa však znovu podnietiť plný rozvoj súčasných právomocí agentúry Europol, ktorý sa 
doteraz nerealizoval v uspokojivej miere, a namiesto zvýšenia jej kapacít alebo právomocí by 
sa mala zlepšiť jej súčasná výkonnosť. So zreteľom na uznanie potreby zintenzívnenia 
a zlepšenia spolupráce členských štátov s agentúrou Europol, poskytovania väčšieho 
množstva kvalitnejších informácií, ktoré sú z policajného hľadiska relevantné, nie je nutné 
posilniť povinnosti členských štátov prostredníctvom sankčných alebo podobných 
mechanizmov, ale snažiť sa dosiahnuť potrebné zlepšenie a zaručiť zvrchovanosť členských 
štátov pri riadení agentúry.

Pokiaľ ide o zlúčenie agentúry Europol a agentúry CEPOL, ktoré bolo v podstate navrhnuté 
ako začlenenie druhej agentúry do prvej španielskou vládou, ako aj väčšinou členských 
štátov, nevyplývajú z neho žiadne výhody, ktoré by toto zlúčenie mohlo priniesť, pričom 
možno povedať, že policajný výcvik by bol ovplyvnený očakávaným presunom zdrojov 
z oblasti odbornej prípravy do prevádzkovej oblasti.

7.  Ako už bolo uvedené, španielska vláda predložila správu, podľa ktorej analyzovaný 
návrh nariadenia nie je plne v súlade so zásadou subsidiarity, a to najmä z dôvodu začlenenia 
agentúry CEPOL do agentúry Europol. Toto začlenenie by konkrétne mohlo implikovať 
existenciu európskeho nariadenia o niektorých aspektoch policajného výcviku v členských 
štátoch, ktorého možnosti ešte zďaleka neboli preukázané.

Pokiaľ ide o zásadu proporcionality, treba uviesť, že vzhľadom na ustanovenia článku 88 
ZFEÚ uvedené v bode 2 tohto odôvodneného stanoviska, v ktorom sa stanovujú funkcie 
agentúry Europol, sa možno domnievať, že návrh Komisie ide nad rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na zabezpečenie tejto funkcie agentúry Europol v oblasti podpory, 
posilnenia a nástroja spolupráce, pokiaľ ide o policajné služby členských štátov.

Mali by sa preskúmať tieto otázky:

a) plánované začlenenie agentúry CEPOL do agentúry Europol, ktoré článok 88 ZFEÚ 
nezohľadňuje,

b) stanovenie rozšírenej povinnosti členských štátov v súvislosti s výmenou informácií 
s agentúrou alebo potrebou začať vyšetrovanie na podnet agentúry Europol, ktoré môže 
v zásade ohroziť vzťahy medzi policajnými agentúrami členských štátov a agentúrou 
Europol, vzájomnú dôveru získanú počas mnohých rokov spolupráce, a zahltiť samotnú 
agentúru málo hodnotnými informáciami, ktoré zvyšujú administratívnu záťaž a ohrozujú 
jej skutočnú účinnosť,



CM\941224SK.doc 7/7 PE514.701v01-00

SK

c) strata významu členských štátov v riadiacich orgánoch a mechanizmoch novej agentúry,

d) výmena informácií medzi agentúrami a tretími stranami, ktorá by mala vplyv aj na 
súčasnú dôveru medzi policajnými agentúrami členských štátov a agentúrou Europol.

Na záver treba poznamenať, že rôzne členské štáty sú znepokojené skutočnosťou, že tieto 
mimoriadne ambície Komisie uvedené v jej legislatívnom návrhu sú zamerané na vytvorenie 
európskej agentúry Europol ako skutočného operačného subjektu, ako ďalšieho nového 
subjektu európskej bezpečnosti, keď jedinými pôsobiacimi aktérmi sú – a v budúcnosti aj 
musia byť – policajné útvary členských štátov.

ZÁVER

Spoločný výbor Európskej únie preto na základe uvedených dôvodov dospel k záveru, že 
návrh Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV, nie je v súlade so zásadou subsidiarity 
stanovenou v platnej Zmluve o Európskej únii.

Toto odôvodnené stanovisko sa postúpi Európskemu parlamentu, Rade a Európskej 
komisii v rámci politického dialógu medzi národnými parlamentmi a inštitúciami 
Európskej únie.


