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1 Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 1.
2 Ú. v. ES C 358, 13.12.2000, s. 1., Ú. v. ES C 312, 16.12.2002, s. 1., Ú. v. EÚ C 2, 6.1.2004, s. 1.
3 Pozri uznesenie č. B6-0625/2006 Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006 o pokroku dosiahnutom pri 

vytváraní priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext návrhu

● Dôvody a ciele návrhu

Európsky policajný úrad (Europol) bol zriadený v roku 1995 na základe dohovoru medzi 
členskými štátmi1. Europol bol prvou organizáciou zriadenou podľa ustanovení Zmluvy o 
Európskej únii. V tom čase nebol medzinárodný organizovaný zločin ešte tak rozšírený a 
spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí v rámci Európy sa obmedzovala 
hlavne na rámec TREVI (skratka z francúzštiny obsahujúca začiatočné písmená slov terorizmus, 
radikalizmus, extrémizmus a medzinárodná násilná trestná činnosť). 

Odvtedy už bolo pre túto oblasť prijaté acquis vrátane nástrojov na zriadenie iných orgánov 
vytvorených na základe rozhodnutia Rady, ako sú Eurojust a CEPOL (Európska policajná
akadémia). Hlavnou výhodou rozhodnutia oproti dohovoru je skutočnosť, že je relatívne ľahko 
adaptovateľné na meniace sa okolnosti, pretože si nevyžaduje ratifikáciu.

To je dôležité najmä pre Europol ako organizáciu, keďže skúsenosti ukázali, že je opakovane 
potrebné prispôsobovať jeho právny základ. Od prijatia rozhodnutia v roku 1995 boli prijaté tri 
rôzne protokoly na zmenu a doplnenie dohovoru o Europole, a to v roku 2000, 2002 a 2003, zahŕ
ňajúce ustanovenia, ktoré prispejú k výraznému zlepšeniu efektivity fungovania Europolu2. Do dne
šného dňa ešte žiadny z týchto nástrojov nenadobudol účinnosť, pretože ich doposiaľ
neratifikovali všetky členské štáty. 

Diskusie venované fungovaniu Europolu okrem toho ukázali, že ďalšie zlepšenia vo fungovaní
Europolu budú potrebné aj potom, keď uvedené tri protokoly nadobudnú účinnosť. Sčasti je to 
zapríčinené nutnosťou alebo nárastom nových ohrození bezpečnosti ako je terorizmus, ktoré sú
pre Europol novými výzvami a vyžadujú si nový prístup. Zlepšenie výmeny informácií a zavedenie 
zásady dostupnosti sú opatrenia, ktoré získali podporu aj v rámci haagskeho programu a 
nevyhnutne vyžadujú ďalšie prispôsobenie právneho rámca Europolu pri zachovaní dôrazu 
kladeného na ustanovenia o riadnej ochrane údajov. 

Významnou navrhovanou zmenou je financovanie Europolu z rozpočtu Spoločenstva. To postaví
Europol na rovnakú úroveň ako sú Eurojust a CEPOL a posilní úlohu Európskeho parlamentu, 
pokiaľ ide o kontrolu Europolu pri zlepšení demokratického dozoru nad Europolom na európskej 
úrovni. Uplatňovanie Služobného poriadku EÚ prinesie takisto značné zjednodušenie. Táto zmena 
je v súlade s uznesením prijatým Európskym parlamentom3. 

Cieľom tohto návrhu je zriadenie Europolu na základe rozhodnutia Rady, ktoré zahŕňa všetky 
zmeny a doplnenia uvedené v troch protokoloch, ako aj ďalšie zlepšenia na riešenie nových 
problémov, ktorým Europol čelí.

● Všeobecný kontext
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Diskusie na tému právny základ Europolu nie sú novinkou. Už v roku 2001 sa v Rade diskutovalo 
o možnosti nahradenia dohovoru o Europole rozhodnutím Rady. V tom čase sa rozhodlo, že tieto 
otázky sa prerokujú v rámci Európskeho konventu a následnej medzivládnej konferencie, ktorá
pripravila Zmluvu o ústave. Aktuálne znenie článku III-276 Zmluvy o ústave zahŕňa víziu, ktorá
vznikla v súvislosti s budúcnosťou Europolu a ktorá bola zohľadnená pri príprave návrhu.

Rakúske predsedníctvo Rady vrátilo otázku budúcnosti Europolu späť do politickej agendy. Po
čnúc diskusiou v rámci neformálneho stretnutia Rady SVZ v januári 2006, po ktorej nasledovala 
konferencia na vysokej úrovni venovaná otázke budúcnosti Europolu vo februári, pokračovala 
práca formou niekoľkých stretnutí skupiny priateľov predsedníctva, ktorých práca bola zhrnutá do 
dokumentu o možnostiach (dokument Rady 9184/1/06 rev 1) ďalšieho zlepšenia práce Europolu. 
Značný počet týchto možností si vyžaduje zmeny a doplnenia právneho rámca Europolu. Pri 
príprave tohto návrhu sa zvažovali najmä nasledovné tri možnosti.

Závery Rady týkajúce sa otázky budúcnosti Europolu boli prediskutované v rámci jednotlivých 
zoskupení Rady a odsúhlasené Radou SVZ v júni 2006. Tieto závery poskytujú jasné politické
usmernenia, ako v budúcnosti postupovať, pokiaľ ide o Europol. Najmä v závere č. 4 sa uvádza: 
„Príslušné útvary Rady by mali začať zvažovať otázku a spôsob nahradenia dohovoru o Europole 
do 1. januára 2008 alebo čo najskôr po tomto termíne, rozhodnutím Rady, ako sa uvádza v článku 
34 ods. 2 písm. c) ZEÚ, tam kde je to možné na základe konkrétnej iniciatívy alebo návrhu.“

● Platné ustanovenia z oblasti, ktorej sa návrh dotýka

V súčasnosti je právnym rámcom pre Europol dohovor o Europole, v ktorom sa ustanovuje 
organizácia, určujú právomoci, úlohy a riadenie úradu a sú tu zahrnuté ustanovenia týkajúce sa 
jeho orgánov, zamestnancov a rozpočtu. Dohovor takisto obsahuje veľké množstvo ustanovení o 
spracovávaní údajov, ochrane údajov a iných otázkach vrátane občianskych práv. Popri dohovore 
o Europole prijali Rada a správna rada Europolu značné množstvo sekundárnej legislatívy. Všetky 
tieto právne nástroje boli pri príprave návrhu zohľadnené.

Dôležitou otázkou, ktorej bola venovaná pozornosť počas prípravy návrhu, bolo zabezpečenie 
hladkého prechodu od súčasnej situácie k situácii predostrenej v návrhu. Aby proces neovplyvnil 
fungovanie Europolu a existujúce práva zamestnancov zostali nepoškodené, bol do návrhu 
zahrnutý značný počet prechodných opatrení. 

● Súlad s inými politikami a cieľmi Únie

Návrh je v súlade so súčasnými oblasťami politiky a cieľmi Európskej únie, najmä cieľom zlepšiť
efektivitu orgánov presadzovania práva jednotlivých členských štátov pri prevencii a boji proti 
závažným kategóriám trestných činov.

Počas prípravy návrhu boli zohľadnené aj nedávne návrhy Komisie týkajúce sa výmeny informácií
v súlade so zásadou dostupnosti, ako aj v súlade s ochranou osobných údajov spracovávaných v 
rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach.
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Cieľom tohto rozhodnutia je takisto zabezpečenie plného rešpektovania práva na slobodu a bezpe
čnosť, práva na súkromie a rodinný život, práva na ochranu osobných údajov a rešpektovania 
zásad zákonnosti a proporcionality, pokiaľ ide o trestné činy a tresty (články 6, 7, 8, 48 a 49 
Charty základných práv Európskej únie).

Spracovávanie osobných údajov podľa tohto rozhodnutia sa bude realizovať v súlade s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej 
a súdnej spolupráce v trestných veciach a v súlade s osobitnými ustanoveniami uvedenými v tomto 
návrhu, z ktorých mnohé sa nachádzali už v dohovore o Europole.

2. Konzultácie so zainteresovanými stranami a hodnotenie vplyvu

● Konzultácie so zainteresovanými stranami

Komisia neuskutočnila v tejto záležitosti žiadne osobitné konzultácie so zainteresovanými 
stranami. Dôvodom je, že už rakúske predsedníctvo realizovalo širšie konzultácie v tejto otázke 
na všetkých úrovniach. Tento proces zahŕňal diskusie na úrovni ministrov, na úrovni výboru 
zriadeného podľa článku 36 (CATS) a na úrovni odborníkov vrátane odborníkov z oblasti ochrany 
údajov. Ako už bolo uvedené, výsledky tejto práce boli zohľadnené pri príprave návrhu. 

● Získavanie a využívanie odborných posudkov

Externé odborné posúdenie nebolo potrebné.

● Hodnotenie vplyvu

Pred predložením súčasnej podoby návrhu bolo zvážených niekoľko alternatívnych možností. 

Prvou možnosťou bolo ponechanie súčasnej situácie v nezmenenom stave. Táto možnosť bola 
odmietnutá z dôvodu jasných ťažkostí, ktoré sa teraz prejavujú pri pozmeňovacom procese v 
prípade dohovoru o Europole. Efektívna organizácia pre presadzovanie práva v Európe nemôže 
byť plne funkčná, ak zmeny jej základného právneho nástroja môžu nadobudnúť účinnosť až nieko
ľko rokov po rozhodnutí o ich realizácii. Konzultácie uskutočnené počas rakúskeho predsedníctva 
okrem toho ukázali, že členské štáty podporili mnoho možností ďalšieho zlepšenia fungovania 
Europolu.

Druhou možnosťou, taktiež zamietnutou, bolo nahradiť dohovor o Europole rozhodnutím Rady, 
ale zároveň navrhnúť protokol, ktorý by zrušil dohovor o Europole, keďže niektorí odborníci 
uviedli, že je potrebné, aby takýto protokol nadobudol účinnosť ešte skôr než sa tak stane v 
prípade rozhodnutia Rady. Hlavnou nevýhodou tejto možnosti je, že protokol rušiaci platnosť
dohovoru o Europole by sám osebe bol nástrojom, ktorý by si vyžadoval dlhý proces ratifikácie v
šetkými členskými štátmi. 

Po starostlivej právnej analýze boli v pracovnom dokumente útvarov Komisie [SEC(2006) 851 z 
21. júna 2006] načrtnuté hlavné dôvody, prečo Komisia zastáva názor, že je možné nahradiť
dohovor o Europole rozhodnutím Rady bez potreby prijatia protokolu, ktorým by sa zrušil 
dohovor o Europole. 
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Treťou možnosťou by bolo nahradenie dohovoru o Europole rozhodnutím Rady bez ustanovenia, 
že Europol bude financovaný z rozpočtu Spoločenstva. Tento spôsob financovania sa odvodzuje 
od článku 41 ods. 3 ZEÚ, v ktorom sa uvádza všeobecné pravidlo, že pokiaľ Rada jednomyseľne 
nerozhodne inak, prevádzkové výdavky plynúce z implementácie hlavy VI budú hradené z rozpo
čtu Európskych spoločenstiev. Sumy takéhoto financovania už sú zahrnuté do plánovania rozpo
čtu ako súčasť Finančného rámca 2007 – 2013.

3. Právne aspekty návrhu

● Zhrnutie navrhovaných opatrení

Cieľom návrhu je nahradiť dohovor o Europole rozhodnutím Rady. Toto nahradenie zahŕňa 
zmeny a doplnenia dohovoru uvedené v troch protokoloch, konkrétne rozšírenie mandátu a úloh 
Europolu tak, aby zahŕňali aj pranie špinavých peňazí, pomoc v oblasti prevencie trestnej činnosti, 
technické a forenzné policajné metódy, možnosť pracovať v rámci spoločných vyšetrovacích 
tímov alebo možnosť požiadať členské štáty, aby vykonali alebo koordinovali vyšetrovanie. Počíta 
sa aj s poskytovaním väčšieho počtu informácií Európskemu parlamentu. 

V návrhu sa zavádza financovanie Europolu z rozpočtu Európskych spoločenstiev a uplatňovanie 
Služobného poriadku EÚ, čo zvýši účasť Európskeho parlamentu na riadení Europolu a zjednodu
ší postupy spravovania rozpočtu a riadenia zamestnancov Europolu. 

Návrh obsahuje zlepšenie, pokiaľ ide o mandát a úlohy Europolu, ako aj oblasti spracovávania 
údajov a ich ochrany s cieľom zvýšiť efektivitu činnosti Europolu.

Zmeny v mandáte a pri úlohách:

Návrh rozširuje mandát Europolu o trestnú činnosť, ktorá výslovne nesúvisí s organizovaným zlo
činom (článok 4). To uľahčí poskytovanie pomoci členským štátom zo strany Europolu v 
súvislosti s cezhraničným vyšetrovaním trestnej činnosti, v prípadoch, kde nie je už od začiatku 
preukázané zapojenie organizovaného zločinu. 

Text poskytuje Europolu právny základ, aby mohol získavať údaje od súkromných inštitúcií v 
súlade s odporúčaním č. 22 uvedeným v správe skupiny priateľov predsedníctva (článok 5 ods. 1).

Zahrnutá je tu aj možnosť poskytnúť pomoc členskému štátu, v ktorom sa koná nejaká dôležitá
udalosť medzinárodného významu, ktorá má vplyv na verejný poriadok (článok 5 ods. 1 písm. f)). 

Nové nástroje na spracovanie informácií a zvýšená efektivita súčasných nástrojov:

Hlavnými súčasnými nástrojmi Europolu sú Informačný systém Europolu a analytické pracovné
súbory.

Pokiaľ má Europol plniť svoje ciele, mal by byť oprávnený používať nové nástroje spracovávania 
informácií napríklad o teroristických skupinách alebo detskej pornografii (článok 10). Rada 
stanovuje podmienky týkajúce sa spracovávania osobných údajov v takýchto systémoch.

Europol vynaloží všetko úsilie potrebné na zabezpečenie, aby jeho systémy na spracovanie údajov 
boli interoperabilné so systémami na spracovanie údajov používanými v členských štátoch a 
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orgánoch Európskej únie, s ktorými Europol môže nadväzovať kontakty. To vytvorí technické
podmienky na hladkú výmenu údajov za predpokladu, že právne rámce takúto výmenu dovoľujú a 
takáto výmena nie je v rozpore so základnými princípmi ochrany údajov (článok 10 ods. 5). 

Informačný systém Europolu bude priamo prístupný pre konzultácie zo strany vnútroštátnych 
útvarov. Aby bolo možné získať prístup do systému prostredníctvom styčných dôstojníkov, je 
nutné podľa článku 7 ods. 1 dohovoru o Europole preukázať potrebu vyhľadať určité údaje v 
systéme. Táto povinnosť bola označená za príliš nepružnú a tým ťažko realizovateľnú v praxi bez 
negatívneho ovplyvnenia efektivity práce (článok 11).

Lehota na prehodnotenie potreby ďalšieho uchovávania údajov v dátových súboroch Europolu je 
predĺžená z jedného roku na tri roky po vložení týchto údajov, aby sa tak znížilo administratívne 
zaťaženie analytikov pracujúcich na týchto súboroch (článok 20). Lehota na prehodnotenie v dĺ
žke troch rokov zodpovedá aj lehote stanovenej v článku 16 ods. 4, kde sa pri každom 
analytickom súbore požaduje vyjadrenie, či je potrebné jeho ďalšie uchovanie. Zníženie 
administratívneho zaťaženia analytikov im umožňuje sústrediť sa na ich hlavnú úlohu, ktorou je 
vypracovávanie kriminalistických analýz.

Nové ustanovenia v rámci ochrany údajov:

Spracovávanie osobných údajov podľa tohto rozhodnutia sa bude realizovať v súlade s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej 
a súdnej spolupráce v trestných veciach a v súlade s osobitnými ustanoveniami uvedenými v tomto 
návrhu, z ktorých mnohé sa nachádzali už dohovore o Europole. 

Tam, kde boli pre Europol vytvorené nové možnosti spracovávať osobné údaje, takéto 
spracovávanie sa môže realizovať iba v súlade s jasnými a zreteľnými právnymi predpismi, ktoré
schváli Rada. 

Analytické pracovné súbory sa budú uchovávať po dobu max. troch rokov. Po informovaní
správnej rady a konzultácii so spoločným dozorným orgánom je možné uchovanie analytických 
pracovných súborov ešte na ďalšie obdobie troch rokov za predpokladu, že si to vyžaduje účel 
súboru (článok 16).

Predĺženie trvania uchovávania kontrolných údajov zo šesť na osemnásť mesiacov bude znamenať
vylepšenie kontrolných mechanizmov umožňujúcich overiť si legálnosť vyhľadávania údajov v 
automatizovaných dátových súboroch používaných na spracovanie osobných údajov, aby takto 
bolo možné odhalenie nedovoleného prístupu k údajom (článok 18).

Ochrana údajov sa zlepší zriadením funkcie úradníka pre ochranu údajov, ktorý bude plne 
nezávislý (článok 27). 

● Právny základ

Článok 30 ods. 1 písm. b), článok 30 ods. 2 a článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii.

● Zásada subsidiarity

Zásada subsidiarity sa uplatňuje na akcie Únie.
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Členské štáty nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť ciele tohto návrhu z tohto dôvodu (z týchto 
dôvodov).

Samotné členské štáty, ktoré potrebujú spojiť svoje úsilie v boji proti závažnej trestnej činnosti a 
terorizmu, najmä za pomoci centrálnej analýzy a výmeny informácií, nemôžu prijať opatrenia na 
vytvorenie orgánu EÚ.

Návrh sa sústreďuje len na poskytnutie takých nástrojov Europolu, ktoré mu umožnia pomáhať
orgánom presadzovania práva členských štátov a podporovať ich a ktoré rozšíria možnosti 
Europolu vyvíjať takúto činnosť. 

Z tohto dôvodu je návrh v súlade so zásadou subsidiarity.

● Zásada proporcionality

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z tohto dôvodu (týchto dôvodov).

V súlade s dohovorom o Europole sa návrh obmedzuje na reguláciu inštitucionálneho rámca 
opatrení týkajúcich sa spracovávania údajov a ochrany údajov, potrebných na zabezpečenie 
efektívneho fungovania Europolu. Tam, kde je to vhodné, je uvedený odkaz na vnútroštátny 
zákon, ktorý napríklad určuje ktoré údaje sa môžu poskytovať Europolu a za akých podmienok. 
Proporcionalitu je potrebné zohľadniť pri stanovovaní kompetencií Europolu, ktoré sa obmedzujú
na kategórie závažných trestných činov uvedené v rámcovom rozhodnutí o európskom zatýkacom 
rozkaze.

Finančné zaťaženie, ktoré ponesie Spoločenstvo ako dôsledok prijatia návrhu je úmerné súčasným 
nákladom, ktoré znášajú členské štáty pri financovaní Europolu. Zaradením medzi postupy Spolo
čenstva a tým, že sa vyhne potrebe ratifikácie zmien a doplnení právneho nástroja Europolu, návrh 
zníži administratívne zaťaženie.

● Výber nástrojov

Rozhodnutie Rady vychádzajúce z článku 34 ods. 2 písm. c) ZEÚ je najvhodnejším nástrojom pre 
vytvorenie orgánu podľa ustanovení hlavy VI ZEÚ. Keďže cieľom návrhu nie je aproximácia 
právnych predpisov členských štátov, rámcové rozhodnutie by v tomto prípade nebolo primerané.

4. Vplyv na rozpočet

Ako súčasť Finančného rámca 2007 – 2013 bola vyčlenená celková suma 334 mil. EUR na 
financovanie Europolu z rozpočtu Spoločenstva na roky 2010 – 2013. Tieto čísla zodpovedajú
najaktuálnejším údajom z päťročného plánu financovania Europolu. Ročný rozpočet Europolu na 
rok 2007 sa blíži sume 68 mil. EUR. Celkový počet zamestnancov financovaných z tohto rozpo
čtu v roku 2007 bude 406.

5. Dodatočné informácie

● Simulácia, skúšobná fáza a prechodné obdobie
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Pri návrhu sa počíta s prechodným obdobím.

● Zjednodušenie

Návrh prináša značné zjednodušenie administratívnych postupov pre EÚ aj pre vnútroštátne 
verejnoprávne orgány najmä tým, že umožňuje vyhnúť sa prijatiu niekoľkých právnych nástrojov a 
rozhodnutí týkajúcich sa spravovania rozpočtu a riadenia personálu, a zosúlaďuje fungovanie 
Europolu so spoločným postupom uplatňovaným aj v iných orgánoch a agentúrach EÚ. 

● Zrušenie existujúcich právnych predpisov

Prijatím návrhu dôjde k zrušeniu platných právnych predpisov.

● Prepracovanie

Súčasťou návrhu je prepracovanie.
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4 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
5 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
6 Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 1.
7 Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

2006/0310 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o Európskom policajnom úrade (EUROPOL)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. b), článok 30 ods. 2 
a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Komisie4,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu5,

keďže:

(1) Zriadenie Európskeho policajného úradu (Europol) bolo odsúhlasené v Zmluve o 
Európskej únii zo 7. februára 1992 a realizované prostredníctvom dohovoru opierajúceho 
sa o článok K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (
„dohovor o Europole“)6.

(2) Dohovor o Europole bol predmetom niekoľkých návrhov na zmenu a doplnenie predlo
žených vo forme troch protokolov, ktoré ešte nenadobudli účinnosť z dôvodu zdĺhavého 
procesu ratifikácie potrebnej pri takejto zmene a doplnení; preto by nahradenie dohovoru 
rozhodnutím zjednodušilo prípadné prijímanie potrebných zmien v budúcnosti.

(3) Zjednodušenie a zlepšenie právneho rámca Europolu je sčasti možné dosiahnuť zriadením 
Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskych 
spoločenstiev, v dôsledku čoho sa všeobecné pravidlá a postupy, ktoré platia pre takéto 
orgány, budú uplatňovať aj pri Europole. 

(4) Najnovšie právne nástroje zriaďujúce agentúry alebo orgány Európskej únie v oblastiach 
patriacich do pôsobnosti hlavy VI Zmluvy o Európskej únii (rozhodnutie Rady z 28. 
februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným 
činom7 a rozhodnutie Rady z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie 
(CEPOL) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVZ8) mali formu rozhodnutia Rady, pretože 
takéto rozhodnutia sú jednoduchšie adaptovateľné na meniace sa okolnosti a naliehavé
politické priority.



SK 11 SK

9 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1-22.

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu 
Európskych spoločenstiev posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad 
Europolom, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu.

(6) Podriadenie Europolu všeobecným pravidlám a postupom uplatňovaným pri iných 
orgánoch a agentúrach prinesie administratívne zjednodušenie, ktoré umožní Europolu 
sústrediť väčší počet svojich zdrojov na plnenie jeho hlavnej úlohy.

(7) Ďalšie zjednodušenie a zlepšenie fungovania Europolu je možné dosiahnuť prijatím 
opatrení na rozšírenie možností Europolu pomáhať a podporovať príslušné orgány 
presadzovania práva v členských štátoch bez poskytnutia výkonných právomocí úradníkom 
Europolu.

(8) Jedným z týchto zlepšení je zabezpečenie, aby Europol mohol pomáhať príslušným 
orgánom v členských štátoch v boji proti špecifickým kategóriám trestných činov bez 
obmedzenia, ktoré existuje v súčasnosti a ktorým je existencie konkrétnych indícií o 
zapojení organizovaného zločinu.

(9) Etablovanie Europolu ako kontaktného miesta Európskej únie pre potláčanie falšovania 
eura nemá vplyv na Dohovor o potláčaní falšovania meny, podpísaný 20. apríla 1929, ani 
na jeho protokoly. 

(10) Aby sa predišlo zbytočnému administratívnu zaťaženiu, mali by mať jednotlivé národné
ústredne Europolu priamy prístup k všetkým údajom nachádzajúcim sa v Informačnom 
systéme Europolu.

(11) Rozhodnutie je v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2007/XX/SVZ o ochrane 
osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných 
veciach.

(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami 
a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov9 sa vzťahuje na údaje 
spracovávané v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o osobné
údaje týkajúce sa zamestnancov Europolu.

(13) Je potrebné zriadiť funkciu úradníka pre ochranu údajov, ktorý by bol zodpovedný za 
zabezpečenie, nezávislým spôsobom, zákonnosti spracovávania údajov a za súlad s 
ustanoveniami uvedenými v tomto rozhodnutí týkajúcimi sa spracovávania osobných 
údajov vrátane spracovania osobných údajov zamestnancov Europolu, ktoré sú chránené
podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 45/2001.

(14) Okrem zjednodušenia ustanovení týkajúcich sa existujúcich systémov spracovania údajov 
by mali byť rozšírené možnosti Europolu týkajúce sa vytvárania a správy iných nástrojov 
na spracovanie údajov určených na využitie pri plnení jeho úloh. Takéto nástroje na 
spracovanie údajov by mali byť zavedené a spravované v súlade s všeobecnými zásadami 
ochrany údajov, ale takisto v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanoví Rada.
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(15) Malo by dôjsť k nadviazaniu spolupráce medzi spoločným dozorným orgánom a 
Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(16) Aby Europol plnil svoje úlohy, mal by spolupracovať s európskymi orgánmi a agentúrami 
pri súčasnom zabezpečení primeranej úrovne ochrany údajov v súlade s nariadením (ES) č. 
45/2001.

(17) Europol by mal takisto spolupracovať s Eurojustom, čo by prinieslo primeranú úroveň
ochrany údajov v súlade s rozhodnutím o zriadení Eurojustu.

(18) Europol by mal mať právomoc uzatvárať pracovné dohody s orgánmi a agentúrami Spolo
čenstva a Únie s cieľom zvýšiť vzájomnú efektivitu v boji proti tým kategóriám závažných 
trestných činov, ktoré patria do pôsobnosti oboch strán, a zabraňovať duplicite činností.

(19) Spolupráca Europolu s tretími krajinami a orgánmi týchto krajín by mala byť v 
odôvodnená, aby sa zabezpečila konzistentnosť s všeobecnou politikou Únie realizovanou 
v tomto smere, a mali by byť vypracované nové ustanovenia o spôsobe realizácie takejto 
spolupráce v budúcnosti. 

(20) Zlepšiť by sa malo riadenie Europolu, a to prostredníctvom zjednodušených postupov a v
šeobecnejších opisov úloh správnej rady, obmedzením počtu stretnutí správnej rady, 
vytvorením spoločného pravidla, že všetky rozhodnutia by sa mali prijímať dvojtretinovou 
väčšinou.

(21) Je potrebné prijať aj ustanovenia na zlepšenie dozoru nad Europolom zo strany 
Európskeho parlamentu, aby sa zabezpečilo, že Europol zostane v plnej miere 
zodpovednou a transparentnou organizáciou, pričom je zároveň potrebné zabezpečiť re
špektovanie dôvernej povahy operatívnych informácií.

(22) Justičná kontrola Europolu sa bude realizovať v súlade s článkom 35 Zmluvy o Európskej 
únii.

(23) Mali by sa prijať starostlivo vypracované prechodné opatrenia, aby Europol mohol čo 
najlepšie pokračovať v plnení svojich úloh.

(24) Keďže ciele stanovené v tomto rozhodnutí, konkrétne potreba zriadenia agentúry 
zodpovednej za spoluprácu v oblasti presadzovania práva na úrovni EÚ, nemôžu byť
uspokojivo dosiahnuté členskými štátmi, bude z dôvodu ich rozsahu a vplyvu lepšie, ak sa 
o ich dosiahnutie bude usilovať na úrovni EÚ; na tento účel by Rada mala prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá je 
definovaná v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade so zásadou 
proporcionality toto rozhodnutie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto cieľov.

(25) V tomto rozhodnutí sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO: 
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KAPITOLA I – ZRIADENIE A ÚLOHY

Článok 1
Zriadenie

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky policajný úrad, ďalej uvádzaný ako Europol, 
ako agentúra Únie. Europol má sídlo v Haagu, v Holandsku.

2. Europol je právnym nástupcom Europolu vytvoreného na základe Dohovoru o zriadení
Európskeho policajného úradu („dohovor o Europole“) vypracovaného na základe článku 
K.3 Zmluvy o Európskej únii.

Článok 2
Právna spôsobilosť

1. Europol má právnu subjektivitu.

2. Europol má v každom členskom štáte najširšiu právnu a zmluvnú spôsobilosť, akú môžu 
mať právnické osoby podľa práva príslušného štátu. Europol môže najmä nadobúdať
hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním a zúčastňovať sa súdnych konaní ako 
jedna zo strán.

3. Europol je oprávnený uzatvoriť s Holandským kráľovstvom dohodu o sídle.

Článok 3
Cieľ

Cieľom činností Europolu je poskytovanie pomoci a podpory činnostiam vykonávaným príslu
šnými orgánmi členských štátov a vzájomná spolupráca pri prevencii a boji proti závažnej trestnej 
činnosti a terorizmu. Na účely tohto rozhodnutia „príslušné orgány“ sú všetky verejnoprávne 
orgány v členských štátoch, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov zodpovedné za 
prevenciu a boj proti trestnej činnosti.

Článok 4
Pôsobnosť

1. Do pôsobnosti Europolu patrí oblasť závažnej trestnej činnosti, ktorá zasahuje dva alebo 
viaceré členské štáty, najmä organizovaný zločin a terorizmus.

2. Na účely tohto rozhodnutia kategórie trestných činov uvedené v prílohe I tohto 
rozhodnutia sa pokladajú za závažné trestné činy. 

3. Do právomoci Europolu patrí takisto aj trestná činnosť súvisiaca s uvedenými 
kategóriami trestných činov. Tzv. súvisiacimi trestnými činmi sú:
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trestné činy spáchané s cieľom získať prostriedky na páchanie trestných činov –
patriacich do pôsobnosti Europolu,

trestné činy spáchané s cieľom uľahčovať alebo uskutočňovať trestné činy patriace do –
pôsobnosti Europolu,

trestné činy spáchané na zabezpečenie beztrestnosti trestných činov, ktoré patria do –
pôsobnosti Europolu.

4. Pri zohľadnení priorizačných mechanizmov Európskej únie týkajúcich sa pôsobnosti 
Europolu stanovuje Rada kvalifikovanou väčšinou po konzultácii s Európskym 
parlamentom priority pre Europol, pokiaľ ide o prevenciu a boj proti kategóriám 
trestných činov, ktoré patria do sféry pôsobnosti Europolu.

Článok 5
Úlohy

1. Medzi hlavné úlohy Europolu patrí:

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýza a výmena informácií a správ 
zasielaných orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo iných 
verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych subjektov,

b) koordinácia, organizácia a uskutočňovanie vyšetrovania a operatívnej činnosti 
vykonávanej spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov alebo v rámci spolo
čných vyšetrovateľských tímov, prípadne v spojení s európskymi orgánmi alebo s 
orgánmi tretích krajín,

c) bezodkladné oznamovanie informácií príslušným orgánom členských štátov, ktoré
sa týkajú týchto štátov a oznámenie akýchkoľvek zistených súvislostí, pokiaľ ide o 
trestnú činnosť,

d) pomoc pri vyšetrovaní v členským štátoch poskytnutím všetkých relevantných 
informácií národným ústredniam,

e) požiadanie príslušných orgánov dotknutých členských štátov, aby vykonali alebo 
koordinovali vyšetrovania v určitých prípadoch,

f) poskytovanie spravodajských informácií a analýz členským štátom v spojení s 
hlavnými medzinárodnými udalosťami, ktoré zasahujú do verejného poriadku. 

2. Úlohy uvedené v odseku 1 zahŕňajú koordináciu vyšetrovania v prípadoch trestnej 
činnosti vykonávanej s použitím internetu, najmä pokiaľ ide o zločiny súvisiace s 
terorizmom, distribúciou detskej pornografie a iným nelegálnym materiálom, ako aj 
monitorovanie internetu za účelom podpory pri identifikácii takejto trestnej činnosti a 
osôb, ktoré sa jej dopúšťajú.

3. Každá operatívná činnosť Europolu sa vykonáva v spojení a so súhlasom orgánov 
členského štátu, respektíve členských štátov, ktorých územia sa dotýka. Uplatňovanie 
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donucovacích opatrení patrí do výlučnej právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov.

4. Europol plní tieto doplnkové úlohy:

a) rozvíja odborné znalosti príslušných orgánov členských štátov v oblasti vy
šetrovacích postupov a poskytuje poradenstvo o vyšetrovaní;

b) poskytuje strategické údaje s cieľom uľahčiť a podporovať účinné a racionálne vyu
žívanie zdrojov dostupných na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie na operatívne 
úlohy a na podporu týchto aktivít,

c) pripravuje hodnotenie ohrozenia a správy o všeobecnej situácii v súvislosti s jeho 
cieľom vrátane ročného vyhodnotenia ohrozenia v súvislosti s organizovaným zlo
činom.

5. V rámci tohto cieľa podľa článku 3 môže Europol navyše podporovať členské štáty 
najmä v týchto oblastiach:

a) odborná príprava členov ich príslušných orgánov, v prípade potreby v spolupráci s 
Európskou policajnou akadémiou,

b) organizácia a vybavenie orgánov členských štátov prostredníctvom uľahčenia 
poskytovania technickej podpory medzi členskými štátmi,

c) metódy prevencie trestnej činnosti,

d) technické a forenzné policajné metódy a analýzy, ako aj vyšetrovacie postupy.

6. Europol je kontaktným miestom Európskej únie pre kontakty s tretími krajinami a 
organizáciami, pokiaľ ide o potláčanie falšovania eura.

Článok 6
Účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch

1. Úradníci Europolu sa môžu v podpornej funkcii zúčastňovať spoločných vyšetrovacích
tímov vrátane tímov vytvorených súlade s článkom 1 rámcového rozhodnutia z 13. júna 
2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch10, v súlade s článkom 13 dohovoru z 29. mája 
2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi a Európskou 
úniou11 alebo v súlade s článkom 24 dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci 
a spolupráci medzi colnými správami12. Úradníci Europolu môžu v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. b) a dohodou uvedenou v odseku 3, ako aj v súlade s právnymi predpismi 
členských štátov, v ktorých spoločný vyšetrovací tím pôsobí, pomáhať pri všetkých 
činnostiach a v súlade s odsekom 5 si vymieňať informácie so všetkými členmi spolo
čného vyšetrovacieho tímu. V tejto súvislosti môžu takisto navrhovať, aby členovia tímu 
pochádzajúci z jednotlivých štátov prijali osobitné donucovacie opatrenia.
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2. V prípadoch, keď je spoločný vyšetrovací tím vytvorený za účelom vyšetrovania 
prípadov falšovania eura, môže byť úradník Europolu poverený vedením vyšetrovania a 
byť podriadený priamo vedúcemu tímu. Ak sa medzi takto povereným úradníkom 
Europolu a vedúcim tímu vyskytnú názorové rozdiely, rozhodujúci je názor vedúceho 
tímu. 

3. Administratívna realizácia účasti úradníkov Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch 
podlieha dohode medzi riaditeľom Europolu a príslušnými orgánmi členských štátov, 
ktoré majú svojich zástupcov v spoločnom vyšetrovacom tíme, a to všetko za účasti 
národných ústrední. Pravidlá fungovania takýchto dohôd určuje správna rada.

4. Pracovníci Europolu vykonávajú svoje úlohy pod vedením vedúceho tímu pri zohľadnení
podmienok stanovených v dohode uvedenej v odseku 3.

5. Pracovníci Europolu môžu nadväzovať kontakty priamo s členmi spoločného vy
šetrovacieho tímu a poskytovať členom tímu a vyslaným členom spoločného vy
šetrovacieho tímu informácie v súlade s týmto rozhodnutím pri zohľadnení podmienok 
stanovených v dohode uvedenej v odseku 3. 

6. Počas realizácie operácií spoločného vyšetrovacieho tímu sa na pracovníkov Europolu, 
pokiaľ ide o trestné činy spáchané voči nim alebo nimi, uplatňujú vnútroštátne právne 
predpisy členského štátu, v ktorom pôsobia, platné pre osoby v podobnej funkcii.

Článok 7
Žiadosť Europolu o začatie vyšetrovania trestnej činnosti

1. Členské štáty prijmú a preskúmajú každú žiadosť Europolu o začatie, vykonanie alebo 
koordináciu vyšetrovania v osobitných prípadoch. Informujú Europol o tom, či začnú s 
požadovaným vyšetrovaním.

2. Ak sa príslušné orgány dotknutých členských štátov rozhodnú nevyhovieť žiadosti 
Europolu, informujú Europol o svojom rozhodnutí a jeho dôvodoch, pokiaľ nejde o 
prípad, v ktorom nemôžu uviesť dôvody, pretože:

a) by sa tým poškodili základné štátne bezpečnostné záujmy alebo

b) by sa tým ohrozil úspech prebiehajúcich vyšetrovaní alebo ohrozila bezpečnosť
osôb.

3. Odpovede na žiadosti Europolu o začatie, vykonanie alebo koordináciu vyšetrovania 
osobitných prípadov, ako aj informácie o výsledkoch vyšetrovania, zasielajú Europolu 
príslušné orgány členských štátov v súlade s pravidlami stanovenými v tomto rozhodnutí
a s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
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Článok 8
Národné ústredne

1. Každý členský štát zriadi alebo určí národnú ústredňu na plnenie úloh stanovených v 
tomto článku. V každom členskom štáte je jeden úradník poverený vedením národnej 
ústredne.

2. Národná ústredňa je jediným styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi 
jednotlivých štátov. Členské štáty však môžu povoliť priame kontakty medzi určenými 
príslušnými orgánmi a Europolom za predpokladu splnenia podmienok stanovených 
dotknutým členským štátom, ktoré môžu zahŕňať požiadavku kontaktovať najprv 
národnú ústredňu.

3. Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie, aby národné ústredne mohli 
plniť svoje úlohy a najmä mali prístup k relevantným vnútroštátnym údajom.

4. Národné ústredne:

a) z vlastnej iniciatívy poskytujú Europolu informácie a správy potrebné na plnenie 
jeho úloh,

b) poskytujú Europolu na požiadanie informácie, správy a poradenstvo,

c) aktualizujú informácie a spravodajské údaje,

d) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyhodnocujú pre príslušné orgány 
informácie a správy a poskytujú im takéto materiály,

e) obracajú sa na Europol so žiadosťami o poradenstvo, informácie, správy a analýzy,

f) poskytujú Europolu informácie určené na uloženie do jeho databáz,

g) zabezpečujú súlad s právom pri každej výmene informácií medzi nimi a Europolom.

5. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o dodržiavanie 
práva a poriadku a zabezpečenie medzinárodnej bezpečnosti, národná ústredňa nie je 
povinná v jednotlivých prípadoch poskytovať informácie a správy, ak:

a) by to mohlo ohroziť úspech práve prebiehajúceho vyšetrovania alebo bezpečnosť
jednotlivcov,

b) by to viedlo k prezradeniu informácií týkajúcich sa organizácií alebo špecifických 
spravodajských činností v oblasti štátnej bezpečnosti.

6. Náklady národných ústrední vynaložené na komunikáciu s Europolom hradia členské
štáty a s výnimkou nákladov za pripojenie sa neúčtujú Europolu.

7. Vedúci národných ústrední sa pravidelne stretávajú na vlastný podnet, na žiadosť riadite
ľa Europolu alebo na žiadosť správnej rady s cieľom poskytovať Europolu pomoc 
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formou poradenstva.

Článok 9
Styční dôstojníci

1. Každá národná ústredňa vymenuje aspoň jedného styčného dôstojníka pre Europol. Pokia
ľ nie je v osobitných ustanoveniach tohto rozhodnutia ustanovené inak, na styčných 
dôstojníkov sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy vysielajúceho členského štátu.

2. Bez toho, aby bol dotknutý ods. 4 a 5 článku 8, styční dôstojníci:

a) poskytujú Europolu informácie pochádzajúce od vysielajúcej národnej ústredne,

b) odovzdávajú vysielajúcej národnej ústredni informácie od Europolu, 

c) spolupracujú s úradníkmi Europolu formou poskytovania informácií a poradenstva 
a

d) vymieňajú si informácie pochádzajúce od ich národných ústrední so styčnými 
dôstojníkmi iných členských štátov.

Dvojstranné výmeny informácií uvedené v bode d) prvého pododseku môžu takisto zahŕ
ňať aj informácie o trestných činoch, ktoré nepatria do kompetencie Europolu, pokiaľ to 
vnútroštátne právne predpisy dovoľujú.

3. Článok 34 sa mutatis mutandis vzťahuje na činnosť styčných dôstojníkov.

4. Práva a povinnosti styčných dôstojníkov vo vzťahu k Europolu určuje správna rada.

5. Styční dôstojníci požívajú výsady a imunity potrebné na plnenie ich úloh v súlade s 
článkom 50 ods. 4.

6. Europol zabezpečuje, aby boli styční dôstojníci v plnej miere informovaní o všetkých 
aktivitách a spolupracovali na nich do takej miery, v akej je to zlučiteľné s ich pozíciou.

7. Europol bezplatne poskytuje členským štátom priestory v budove Europolu potrebné na 
činnosť ich styčných dôstojníkov. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s vyslaním sty
čných dôstojníkov hradí vysielajúci členský štát vrátane nákladov na vybavenie styčných 
dôstojníkov, pokiaľ správna rada pri príprave rozpočtu Europolu v konkrétnom prípade 
neodporučí inak.

KAPITOLA II – SYSTÉMY NA SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 10
Spracovanie informácií

1. V súlade s týmto rozhodnutím spracováva Europol informácie a správy vrátane osobných 
údajov, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie jeho cieľov. Europol vytvorí a bude spravova
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ť Informačný systém Europolu uvedený v článku 11 a analytické pracovné súbory 
uvedené v článku 14. 

2. Europol smie spracovávať údaje za účelom určenia, či takéto údaje sú relevantné pre jeho 
úlohy a môžu byť zahrnuté do jedného z jeho informačných systémov.

3. Ak Europol prejaví záujem o vytvorenie systému na spracovanie osobných údajov iného 
než je Informačný systém Europolu uvedený v článku 11 alebo než sú analytické
pracovné súbory uvedené v článku 14, Rada kvalifikovanou väčšinou a po konzultácii s 
Európskym parlamentom určí podmienky, za akých Europol môže takýto systém vytvori
ť. Takéto podmienky sa vo všeobecnosti týkajú prístupu k údajom a ich využívania, ako 
aj časových obmedzení ich uchovávania a vymazávania týchto údajov pri zohľadnení
zásad uvedených v článku 26.

4. V súlade s podmienkami stanovenými podľa ods. 3, správna rada na podnet riaditeľa 
rozhodne o vytvorení systému na spracovania údajov, ako sa uvádza v uvedenom 
odseku. Skôr než správna rada rozhodne, uskutoční konzultáciu so spoločným dozorným 
orgánom uvedeným v článku 33.

5. Europol vynaloží všetko úsilie potrebné na zabezpečenie, aby s využitím najlepších 
postupov a s využitím otvorených noriem jeho systémy na spracovanie údajov boli 
interoperabilné so systémami na spracovávanie údajov používanými v členských štátoch a 
najmä v orgánoch Spoločenstva a Európskej únie, s ktorými Europol môže nadväzovať
kontakt v súlade s článkom 22. 

Článok 11
Informačný systém Europolu

1. Europol spravuje Informačný systém Europolu. Informačný systém Europolu je priamo 
prístupný pre konzultácie zo strany národných ústrední, styčných dôstojníkov, riaditeľa, 
zástupcov riaditeľa a riadne splnomocnených úradníkov Europolu.

2. Europol zabezpečí dodržiavanie ustanovení tohto rozhodnutia týkajúcich sa prevádzky 
informačného systému. Je zodpovedný za riadne fungovanie technických a 
prevádzkových aspektov informačného systému a prijme všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie riadneho uplatňovania opatrení uvedených v článkoch 20, 28, 30 a 34 
týkajúcich sa informačného systému.
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3. Národná ústredňa každého členského štátu je zodpovedná za komunikáciu s informa
čným systémom. Je zodpovedná najmä za prijímanie bezpečnostných opatrení uvedených 
v článku 34 vzhľadom na zariadenia na spracovávanie údajov, ktoré sú používané na 
území dotknutého členského štátu, za preverovanie podľa článku 20 a v rozsahu, v akom 
sa to vyžaduje v zákonoch, nariadeniach, správnych ustanoveniach a postupoch tohto 
členského štátu, za riadne uplatňovanie tohto nariadeniach v iných ohľadoch.

Článok 12
Obsah informačného systému Europolu

1. Informačný systém Europolu sa smie používať na spracovanie iba takých údajov, ktoré sú
potrebné na plnenie úloh Europolu. Ide o údaje, ktoré sa vzťahujú na:

a) osoby, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného 
členského štátu podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom 
čine, ktorý patrí do právomoci Europolu, alebo osoby, ktoré boli odsúdené za 
takýto trestný čin,

b) osoby, u ktorých podľa vnútroštátnych právnych predpisov existujú vážne dôvody 
domnievať sa, že majú v úmysle spáchať trestný čin, ktorý patrí do pôsobnosti 
Europolu.

2. Údaje týkajúce sa osôb uvedených v ods. 1 môžu zahŕňať iba tieto informácie:

a) priezvisko, rodné priezvisko, krstné meno a ľubovoľné prezývky a pseudonymy,

b) dátum a miesto narodenia,

c) štátna príslušnosť,

d) pohlavie, a

e) ak je to potrebné aj iné charakteristické znaky, ktoré by mohli pomôcť pri určení
totožnosti vrátane akýchkoľvek špecifických nemenných vonkajších telesných 
znakov.

3. Okrem údajov uvedených v ods. 2 môže byť Informačný systém Europolu využitý aj pri 
spracovaní údajov o osobách uvedených v ods. 1, ako sú:

a) údaje o trestných činoch, podozreniach zo spáchania trestných činov a údaje o tom 
kedy a kde boli (údajne) spáchané,

b) údaje o prostriedkoch, ktoré boli alebo môžu byť používané na páchanie trestných 
činov,

c) údaje o oddeleniach, ktoré sa zaoberajú prípadom a čísla spisov,

d) údaje o podozreniach z účasti v zločineckej organizácii,
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e) rozsudky v súvislosti s trestnými činmi, ktoré patria do pôsobnosti Europolu,

f) vkladateľ údajov.

Tieto údaje môžu byť vložené do informačného systému aj vtedy, keď ešte neobsahujú
údaje o konkrétnych osobách. Ak údaje do systému zadáva samotný Europol, uvádza 
okrem svojho čísla spisu aj zdroj informácií.

4. Dodatočné informácie, ktoré má k dispozícií Europol alebo národné ústredne, týkajúce sa 
osôb uvedených v odseku 1, môžu byť na žiadosť poskytnuté ktorejkoľvek národnej 
ústredni alebo Europolu. Národné ústredne to vykonajú v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

5. V prípade zastavenia súdneho konania vedeného voči dotknutej osobe alebo v prípade, že 
je takáto osoba zbavená obvinenia, sa údaje, ktoré súvisia s rozhodnutím o zastavení
súdneho konania alebo s rozhodnutím o zbavení obvinenia, z informačného systému vyma
žú.

Článok 13
Prístup do informačného systému

1. Právo vkladať údaje priamo do informačného systému Europolu a vyhľadávať ich majú
národné ústredne, styční dôstojníci, riaditeľ, zástupcovia riaditeľa alebo riadne 
splnomocnení úradníci Europolu. Údaje môžu byť prístupné pre Europol, ak je to 
v konkrétnom prípade potrebné pre plnenie úloh Europolu. Prístup zo strany národných 
ústrední a styčných dôstojníkov sa realizuje v súlade so zákonmi, nariadeniami, správnymi 
ustanoveniami a postupmi strany, ktorá vyžaduje prístup, s výhradou akýchkoľvek 
dodatočných ustanovení obsiahnutých v tomto rozhodnutí.

2. Údaje môže meniť, opravovať alebo vymazávať len tá strana, ktorá tieto údaje do 
informačného systému vložila. Ak sa iná strana domnieva, že údaje uvedené v článku 12 
ods. 2 sú nesprávne alebo si želá ich doplniť, ihneď informuje stranu, ktorá tieto údaje vlo
žila. Vkladateľ údajov bezodkladne preverí takéto oznámenie a ak je to potrebné, okam
žite tieto údaje zmení, opraví alebo vymaže. 

3. Ak systém obsahuje údaje uvedené v článku 12 ods. 3 týkajúce sa určitej osoby, každá
strana môže vkladať dodatočné údaje ako je stanovené v uvedenom odseku. Ak dôjde k 
zrejmému rozporu medzi vloženými údajmi, dotknuté strany sa po vzájomnej konzultácii 
dohodnú. 

4. Ak strana zamýšľa vymazať všetky údaje o určitej osobe podľa článku 12 ods. 2, ktoré
do systému vložila, a iné strany vložili v súvislosti s touto osobou do systému údaje pod
ľa článku 12 ods. 3, právna zodpovednosť za ochranu údajov, ako aj právo meniť, dopĺňa
ť, opravovať a vymazávať tieto údaje podľa článku 12 ods. 2 prechádza na ďalšiu stranu, 
ktorá vložila údaje o tejto osobe podľa článku 12 ods. 3. Strana, ktorá má v úmysle 
vymazať svoje údaje, o tom informuje stranu, na ktorú prechádza právna zodpovednosť
za ochranu údajov.
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5. Zodpovednosť za povolenie vyhľadávať, vkladať alebo meniť v rámci informačného 
systému má strana, ktorá vyhľadáva, vkladá alebo mení údaje. Musí byť zistiteľná. 
Poskytovanie informácií medzi národnými ústredňami a príslušnými orgánmi v členských 
štátoch sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

6. Okrem národných ústrední a osôb uvedených v ods. 1 môžu v Informačnom systéme 
Europolu vyhľadávať aj príslušné orgány poverené na tento účel členskými štátmi, a to v 
súlade so zákonmi, nariadeniami, správnymi ustanoveniami a postupmi, s výhradou 
akéhokoľvek dodatočného ustanovenia obsiahnutého v tomto rozhodnutí. Výsledkom 
tohto vyhľadávania však bude len informácia o tom, či sa požadované údaje nachádzajú v 
Informačnom systéme Europolu. Ďalšie informácie je potom možné získať
prostredníctvom národnej ústredne.

7. Informácie týkajúce sa príslušných orgánov určených v súlade s ods. 6, ako aj následné
úpravy, sa zašlú Generálnemu sekretariátu Rady, ktorý uverejní tieto informácie v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14
Analytické pracovné súbory

1. Europol môže v analytických pracovných súboroch uchovávať, upravovať a používať
údaje o trestných činoch patriacich do jeho pôsobnosti vrátane údajov o súvisiacich 
trestných činoch uvedených v článku 4 ods. 3, ak je to potrebné na dosiahnutie jeho cie
ľov. Takéto analytické pracovné súbory môžu obsahovať údaje o týchto kategóriách 
osôb:

a) osoby uvedené v článku 12 ods. 1,

b) osoby, ktoré môžu byť predvolané, aby svedčili v súvislosti s vyšetrovaním 
trestných činov alebo v následnom trestnom konaní,

c) osoby, ktoré boli obeťami jedného z predmetných trestných činov alebo osoby, u 
ktorých určité skutočnosti umožňujú domnievať sa, že môžu byť obeťami takýchto 
trestných činov,

d) kontaktné osoby a spoločníci a

e) osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o predmetných trestných činoch.

Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovávanie údajov uvedených v článku 6 ods. 1 
rámcového rozhodnutia Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovaných v 
rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach je dovolené iba vtedy, ak je to 
nevyhnutne potrebné na účely predmetného súboru, a pokiaľ takéto údaje dopĺňajú iné
osobné údaje, ktoré sa už v súbore nachádzajú. Je zakázané zvoliť si určitú skupinu osôb 
v rozpore s uvedenými pravidlami týkajúcimi sa účelu iba na základe údajov uvedených v 
článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov 
spracovaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach.
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Rada po vyjadrení Európskeho parlamentu prijme kvalifikovanou väčšinou vykonávacie 
predpisy pre analytické pracovné súbory obsahujúce dodatočné podrobnosti, najmä pokia
ľ ide o kategórie osobných údajov uvedených v tomto článku a ustanovenia týkajúce sa 
zabezpečenia ochrany predmetných údajov a interného dozoru nad ich využívaním.

2. Takéto analytické pracovné súbory sa vytvoria na účely analýzy definovanej ako zhromaž
ďovanie, spracovávanie alebo využívanie údajov s cieľom pomôcť pri vyšetrovaní trestnej 
činnosti. Každý analytický projekt si vyžaduje zriadenie analytickej skupiny, v ktorej úzko 
spolupracujú:

a) analytici a iní úradníci Europolu menovaní riaditeľom Europolu,

b) styční dôstojníci a/alebo odborníci z členských štátov, ktorí poskytujú informácie 
alebo ktorých sa analýza týka v zmysle odseku 4. 

Iba analytici sú oprávnení vkladať údaje do predmetných súborov a upravovať ich. Všetci 
členovia skupiny môžu vyhľadávať údaje zo súboru.

3. V súlade s článkom 8 ods. 5 poskytujú národné ústredne na žiadosť Europolu alebo z ich 
vlastnej iniciatívy Europolu všetky informácie, ktoré môže žiadať pri predmetných 
analytických pracovných súboroch. V závislosti od stupňa citlivosti údajov je možné
poskytovať analytickým skupinám údaje z národných ústrední priamo a akýmikoľvek 
primeranými prostriedkami, a to buď prostredníctvom styčných dôstojníkov alebo inou 
cestou. Europol poskytne národným ústredniam informácie o požadovanom formáte 
informácií, ktoré chce získať.

4. Ak má analýza všeobecný a strategický charakter, sú všetky členské štáty 
prostredníctvom styčných dôstojníkov a/alebo odborníkov v plnom rozsahu oboznámené
s výsledkami práce, najmä prostredníctvom správ vypracovaných Europolom.

Ak sa analýza zaoberá špecifickými prípadmi, ktoré sa netýkajú všetkých členských 
štátov a slúži na bezprostredne operatívne účely, podieľajú sa na nej zástupcovia:

a) členských štátov, z ktorých pochádzajú informácie, na základe ktorých sa rozhodlo 
o vytvorení analytického pracovného súboru alebo ktorých sa informácie 
bezprostredne týkajú a členských štátov, ktoré boli analytickou skupinou neskôr 
vyzvané k účasti, pretože sa ich medzičasom prípad takisto začal týkať,

b) členských štátov, ktoré z indexu v súlade s článkom 15 zistili, že je potrebné, aby 
boli informované, a ktoré si podľa podmienok stanovených v odseku 5 žiadajú
informácie.

5. V dôsledku tejto potreby byť informovaný si informácie vyžiadajú oprávnení styční
dôstojníci. Každý členský štát vymenúva a splnomocňuje obmedzené množstvo takýchto 
styčných dôstojníkov. Ich zoznam predkladá správnej rade.

Styčný dôstojník si vyžiada informácie podľa ustanovení uvedených v odseku 4 
písomným odôvodnením schváleným orgánom, ktorému podlieha vo svojom členskom 
štáte, a predloží ho všetkým účastníkom analýzy. Automaticky sa potom podieľa na 
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prebiehajúcej analýze.

Ak analytická skupina vysloví námietku, jeho účasť sa odloží, kým sa nevykoná
zmierovacie konanie, ktoré pozostáva z troch etáp:

a) účastníci analýzy sa usilujú dosiahnuť dohodu so styčným dôstojníkom, ktorý na 
základe potreby byť informovaný požadoval informácie; k dispozícii majú najviac 
osem dní,

b) ak nedôjde k dohode, do troch dní sa stretnú vedúci dotknutých národných ústrední
a vedenie Europolu, aby sa dohodli,

c) ak rozpor pretrváva, do ôsmich dní sa stretnú zástupcovia dotknutých strán v 
správnej rade. Ak dotknutý členský štát naďalej vyžaduje informácie, o jeho účasti 
rozhoduje konsenzus.

6. Členský štát, ktorý poskytuje údaje Europolu, rozhoduje sám o stupni citlivosti údajov a 
o zmene tohto stupňa a je oprávnený určiť podmienky poskytnutia týchto údajov. O 
akomkoľvek šírení alebo operatívnom využití poskytnutých údajov rozhodne členský
štát, ktorý údaje Europolu poskytol. Ak nie je možné určiť, ktorý členský štát údaje 
Europolu poskytol, rozhodnú o šírení alebo operatívnom využití týchto údajov účastníci 
analýzy. Členský štát alebo odborník ktorý sa pripojí k prebiehajúcej analýze, nesmie bez 
predchádzajúceho súhlasu pôvodne dotknutých členských štátov šíriť, ani využívať údaje. 

7. Ako výnimka z ods. 6 – v prípadoch, v ktorých Europol pri vkladaní údajov do 
analytického pracovného súboru zistí, že tieto údaje sa týkajú osoby alebo predmetu, ku 
ktorému poskytol už skôr údaje iný členský štát alebo tretia strana a tieto údaje boli vlo
žené do súboru, informuje o tom bezodkladne dotknuté členské štáty alebo tretie strany v 
súlade s článkom 17.

8. Europol môže v zmysle článku 22 alebo 23 prizvať odborníkov tretích strán, aby sa podie
ľali na činnosti analytickej skupiny, ak:

a) existuje platná dohoda medzi Europolom a treťou stranou, ktorá obsahuje 
primerané ustanovenia o výmene informácií vrátane prenosu osobných údajov, ako 
aj o dôvernosti takto vymenených informácií,

b) účasť odborníkov tretej strany je v záujme členských štátov,

c) analytická práca sa tretej strany priamo dotýka a

d) všetci účastníci súhlasia s tým, aby sa odborníci tretej strany podieľali na činnosti 
analytickej skupiny.

Ak sa analytický projekt týka podvodu alebo nelegálnych aktivít, ktoré ovplyvňujú finan
čné záujmy Európskych spoločenstiev, prizve Europol k účasti v analytickej skupine 
odborníkov z Európskeho úradu pre boj proti podvodom. 

Účasť odborníkov tretej strany na činnosti analytickej skupiny je upravená dohodou 
medzi Europolom a touto treťou stranou. Pravidlá fungovania takýchto dohôd určuje 
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správna rada. 

Podrobnosti dohôd uzavretých medzi Europolom a tretími stranami sa predložia spolo
čnému dozornému orgánu uvedenému v článku 33, ktorý môže pripomienky, ktoré pova
žuje za nutné, adresovať správnej rade.

Článok 15
Index

1. Europol vytvorí index údajov uchovávaných v analytických pracovných súboroch.

2. Riaditeľ, zástupcovia riaditeľa a riadne splnomocnení úradníci Europolu, styční dôstojníci 
a riadne splnomocnení úradníci národných ústrední majú oprávnenie na prístup k indexu. 
Index musí byť vytvorený v takej podobe, aby užívateľ z informácií, ktoré získava, 
porozumel, či analytický pracovný súbor obsahuje údaje, ktoré sú relevantné pre 
realizáciu úloh, ktoré má tento užívateľ indexu plniť.

3. Prístup k indexu je takej povahy, že je možné zistiť, či sa daný údaj alebo informácia 
nachádza v danom analytickom pracovnom súbore alebo nie, ale zároveň nie je možné
vytvoriť si logické väzby a následné závery, pokiaľ ide o obsah súboru.

4. Podrobný postup pre vytvorenie indexu stanovuje správna rada po porade so spoločným 
dozorným orgánom.

Článok 16
Príkaz na vytvorenie analytického pracovného súboru

1. Pri každom analytickom pracovnom súbore Europol v príkaze k jeho vytvoreniu uvedie:

a) názov súboru,

b) účel súboru,

c) skupiny osôb, o ktorých sa uchovávajú údaje,

d) povahu údajov, ktoré chce uchovať a akékoľvek nevyhnutne potrebné údaje 
uvedené v článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2007/XX/SVZ o ochrane 
osobných údajov spracovaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných 
veciach, 

e) všeobecný kontext, ktorý viedol k rozhodnutiu o vytvorení súboru,

f) členov analytickej skupiny v zložení, aké bolo v čase vytvorenia súboru,

g) podmienky, za ktorých sa osobné údaje uložené v súbore môžu poskytovať, akým 
príjemcom a podľa akého postupu,

h) časové obmedzenia pri skúmaní údajov a trvanie uchovania týchto údajov,
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i) spôsob vypracovania protokolu.

2. Riaditeľ Europolu okamžite informuje správnu radu a spoločný dozorný orgán uvedený v 
článku 33 o príkaze na vytvorenie súboru a zašle im podklady. Spoločný dozorný orgán 
môže, ak to považuje za potrebné, zaslať pripomienky správnej rade. Riaditeľ Europolu 
môže požiadať spoločný dozorný orgán, aby sa vyjadril v určitej časovej lehote.

3. Správna rada môže riaditeľovi Europolu kedykoľvek nariadiť, aby zmenil príkaz na 
otvorenie súboru alebo uzavrel analytický pracovný súbor. Správna rada rozhoduje o 
tom, kedy takáto zmena príkazu alebo uzavretie súboru nadobudnú účinnosť.

4. Analytické pracovné súbory sa uchovávajú po dobu max. troch rokov. Europol posúdi 
potrebu ďalšieho uchovania súboru ešte pred vypršaním tejto trojročnej lehoty. Riaditeľ
Europolu môže nariadiť ďalšie uchovanie súboru na ďalšie obdobie troch rokov, ak je to 
bezpodmienečne potrebné na účely spisu. Riaditeľ Europolu okamžite informuje správnu 
radu a spoločný dozorný orgán uvedený v článku 33 o aspektoch, ktoré sa nachádzajú v 
súbore a odôvodňujú nevyhnutnosť ďalšieho uchovania súboru. Spoločný dozorný orgán 
môže, ak to považuje za potrebné, zaslať pripomienky správnej rade. Riaditeľ Europolu 
môže požiadať spoločný dozorný orgán, aby sa vyjadril v určitej časovej lehote. Uplat
ňuje sa ods. 3. 

KAPITOLA II – SPOLOČNÉ USTANOVENIA O SPRACOVANÍ
INFORMÁCIÍ

Článok 17
Oznamovacia povinnosť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 6 a 7, Europol bezodkladne oznamuje národným 
ústredniam a na ich žiadosť styčným dôstojníkom každú informáciu týkajúcu sa ich členského 
štátu a informuje o zistených súvislostiach medzi trestnými činmi, ktoré patria do pôsobnosti 
Europolu. Takisto je možné poskytovať informácie a správy týkajúce sa iných závažných trestných 
činov, o ktorých sa Europol dozvie pri plnení svojich povinností.

Článok 18
Ustanovenia o kontrole pri vyhľadávaní údajov

Europol vytvorí vhodné kontrolné mechanizmy, aby umožnil overenie zákonnosti vyhľadávania 
údajov z ktoréhokoľvek z jeho automatizovaných dátových súborov používaných na spracovanie 
osobných údajov.

Takto zhromaždené údaje môže používať Europol a dozorné orgány uvedené v článkoch 32 a 33 
iba na tento účel a tieto údaje sa po osemnástich mesiacoch vymažú, ak nie sú potrebné na výkon 
pokračujúcej kontroly. Podrobnosti týkajúce sa takéhoto kontrolného mechanizmu určuje správna 
rada po konzultácii so spoločným dozorným orgánom.
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Článok 19
Pravidlá používania údajov

1. Osobné údaje získané z ktoréhokoľvek súboru Europolu na spracovávanie údajov sa 
poskytujú iba príslušným orgánom členským štátom a iba tieto orgány ich môžu používať
pri prevencii a boji proti trestnej činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti Europolu a v boji 
proti inej závažnej trestnej činnosti. Europol využíva údaje iba na výkon svojich úloh.

2. Ak v prípade určitých údajov poskytujúci členský štát alebo poskytujúca tretia strana určí
osobitné obmedzenia používania, ktorým používanie takých údajov podlieha v tomto 
členskom štáte alebo v súvislosti s touto treťou stranou, takéto obmedzenia dodržiava aj 
užívateľ údajov, s výnimkou zvláštnych prípadov, keď vnútroštátne právne predpisy 
stanovujú, že obmedzenia týkajúce sa používania údajov neplatia pre súdne orgány, 
zákonodarné orgány alebo akékoľvek iné nezávislé orgány zriadené podľa zákona a 
poverené vykonávaním dozoru nad príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V takýchto 
prípadoch sa údaje použijú iba po predchádzajúcej konzultácii s poskytujúcim členským 
štátom, ktorého záujmy a názory je potrebné v maximálnej možnej miere zohľadniť.

3. Používanie údajov na iné účely alebo inými orgánmi než vnútroštátnymi príslušnými 
orgánmi je možné len po predchádzajúcej konzultácii s členským štátom, ktorý tieto 
údaje poskytol, pokiaľ to vnútroštátne právo tohto členského štátu pripúšťa.

Článok 20
Časové lehoty uchovávania a vymazávania dátových súborov

1. Údaje v dátových súboroch uchováva Europol iba tak dlho, ako je potrebné na plnenie 
jeho úloh. Nevyhnutnosť ich ďalšieho uchovania je potrebné posúdiť najneskôr tri roky 
po ich vložení. Preskúmanie údajov uložených v informačnom systéme a ich vymazanie 
vykoná ústredňa, ktorá údaje do systému vložila. Preskúmanie údajov uložených v iných 
dátových súboroch Europolu a ich vymazanie vykoná Europol. Tri mesiace pred skon
čením lehoty na posúdenie možnosti ďalšieho uchovania údajov Europol automaticky 
informuje členské štáty o tejto skutočnosti.

2. Počas posudzovania môžu ústredne uvedené v tretej vete odseku 1 rozhodnúť o ďalšom 
uchovaní údajov do doby ďalšieho posúdenia, ak je to naďalej potrebné na plnenie úloh 
Europolu. Ak sa neprijme žiadne rozhodnutie o ďalšom uchovaní údajov, tieto údaje sa 
automaticky vymažú.

3. Ak členský štát zo svojich vnútroštátnych dátových súborov vymaže údaje poskytnuté
Europolu, ktoré sú uložené v iných dátových súboroch Europolu, informuje o tom 
Europol. V takých prípadoch Europol vymaže údaje, okrem prípadov, ak má o ne na
ďalej záujem, opierajúc sa o informácie, ktoré sú komplexnejšie než tie, ktoré má
poskytujúci členský štát. Europol informuje dotknutý členský štát, že tieto údaje bude na
ďalej uchovávať.

4. Vymazanie sa neuskutoční, ak by to poškodilo záujmy dotknutej osoby alebo subjektu, 
ktoré si vyžadujú ochranu. V takýchto prípadoch sa údaje môžu používať iba so 
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súhlasom dotknutej osoby alebo subjektu.

Článok 21
Prístup k národným a medzinárodným databázam

Pokiaľ je Europol poverený prostredníctvom právneho nástroja Európskej únie, medzinárodného 
alebo vnútroštátneho právneho nástroja na získanie automatizovaného prístupu k údajom z iných 
informačných systémov, či už vnútroštátnej alebo medzinárodnej povahy, môže Europol vyh
ľadávať osobné údaje takýmito prostriedkami, ak je to nevyhnutné pre plnenie jeho úloh. Platné
ustanovenia právneho nástroja Únie, medzinárodného alebo vnútroštátneho právneho nástroja 
upravujú prístup a využívanie týchto údajov Europolom, pokiaľ stanovujú prísnejšie pravidlá pre 
prístup a využitie, než sú pravidlá stanovené v tomto rozhodnutí. Europol nesmie používať tieto 
údaje v rozpore s týmto rozhodnutím. 

KAPITOLA IV – VZŤAHY MEDZI PARTNERMI

Článok 22
Vzťahy s inými orgánmi alebo agentúrami Spoločenstva alebo Únie

1. Europol môže nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi a agentúrami vytvorenými na 
základe Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a Zmluvy o Európskej únii, ak je 
takáto spolupráca dôležitá pre vykonávanie jeho úloh. Takéto vzťahy môžu byť upravené
prostredníctvom pracovných dohôd v súlade s odsekom 2.

Na účely prevencie trestnej činnosti alebo v rámci boja proti trestnej činnosti, ktorá patrí
do pôsobnosti Europolu, nadväzuje a udržiava Europol v individuálnych prípadoch, ak je 
to potrebné, úzku spoluprácu najmä s týmito inštitúciami, orgánmi, agentúrami a úradmi:

a) s Európskou agentúrou pre riadenie operatívnej spolupráce na vonkajších 
hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex),

b) s Európskou centrálnou bankou,

c) s Európskym strediskom pre monitorovanie drog a drogovej závislosti 
(EMCDDA),

d) s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF),

Osobné údaje sa spracovávajú len vtedy, ak sú potrebné pre legitímny výkon úloh 
patriacich do kompetencie príjemcu údajov.

2. Europol môže uzatvárať pracovné dohody s inštitúciami, orgánmi, agentúrami a úradmi 
uvedenými v odseku 1. Takéto pracovné dohody sa môžu týkať výmeny operatívnych, 
strategických a technických informácií vrátane osobných údajov, ako aj koordinácie 
činností a môžu stanoviť: 
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a) pravidelné konzultácie týkajúce sa najmä pracovných programov a stratégií a ich 
komplementarity, konzultácie týkajúce sa akýchkoľvek iných záležitostí spoločného 
záujmu, 

b) koordináciu a spoluprácu pri vykonávaní činností vrátane vyšetrovacích a 
operatívnych činností,

c) podmienky, za ktorých sa orgán alebo agentúra môžu zúčastňovať na zhromaž
ďovaní, uchovávaní, spracovávaní, analýze a výmene informácií a správ vrátane ú
časti alebo pomoci v súvislosti s analytickými pracovnými súbormi, alebo v 
súvislosti so získavaním údajov a vyvodzovaním záverov z takýchto súborov.

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, Europol si môže priamo vymieňať informácie, 
vrátane osobných údajov, s úradom OLAF tým istým spôsobom, akým to realizuje vo vz
ťahu k príslušným orgánom v členských štátoch v súlade s článkom 7 ods. 2 druhého 
protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev13.

4. Europol nadväzuje a udržiava úzku spoluprácu s Eurojustom s cieľom zvýšiť ich 
vzájomnú efektivitu v boji proti závažným kategóriám medzinárodného zločinu, ktoré
patria do ich pôsobnosti, pri zohľadnení potreby vyhnúť sa duplicite činností. Europol 
informuje Eurojust, najmä keď žiada o začatie vyšetrovania trestnej činnosti.

5. Europol nadväzuje a udržiava úzku spoluprácu s Európskou policajnou akadémiou 
(CEPOL). Spolupráca s Európskou policajnou akadémiou sa zameriava na vzájomné
konzultácie a vzájomnú podporu v oblasti odbornej prípravy, na podporu pri organizácii 
kurzov a iných foriem odbornej prípravy, pri realizácii spoločných aktivít odbornej 
prípravy, vzájomnej účasti zamestnancov oboch subjektov na kurzoch organizovaných 
druhou stranou a pri výmene iných ako osobných údajov.

Článok 23
Vzťahy s tretími orgánmi

1. Ak je to nevyhnutné pre vykonávanie jeho úloh môže Europol takisto nadväzovať a udr
žiavať spoluprácu s tretími orgánmi, ktoré majú na starosti prevenciu a boj proti trestnej 
činnosti, ako sú:

a) verejnoprávne orgány tretích krajín,

b) medzinárodné organizácie a ich podriadené verejnoprávne orgány,

c) iné verejnoprávne orgány, ktoré boli zriadené na základe dohody medzi dvoma 
alebo viacerými štátmi a

d) Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol). 

2. Rada po konzultácii s Európskym parlamentom kvalifikovanou väčšinou stanoví zoznam 
tretích orgánov uvedených v ods. 1 písm. a), b) a c), s ktorými môže Europol nadväzovať
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spoluprácu.

3. Pokiaľ je to nevyhnutné pre vykonávanie jeho úloh, môže Europol uzatvárať
administratívne dohody s tretími orgánmi uvedenými v ods. 1 a 2. Takéto dohody sa 
týkajú najmä výmeny strategických iných ako osobných údajov. Poskytovanie osobných 
údajov sa realizuje iba v súlade s článkom 24. 

Článok 24
Poskytovanie osobných údajov tretím orgánom

1. Europol môže podľa podmienok stanovených v odseku 4 poskytovať osobné údaje, 
ktorými disponuje, tretím orgánom uvedeným v článku 23 ods. 1, ak: 

a) je to potrebné v individuálnych prípadoch na účely prevencie a boja proti trestnej 
činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti Europolu,

b) Únia uzavrela medzinárodnú dohodu s dotknutou treťou krajinou, medzinárodnou 
organizáciou alebo dotknutým tretím orgánom, ktorá umožňuje poskytovanie 
takýchto údajov na základe posúdenia, či tento orgán zabezpečuje dostatočnú
úroveň ochrany údajov.

2. Ako výnimka z ods. 1 – Europol smie poskytovať osobné údaje tretím orgánom 
uvedeným v článku 23 ods. 1 pri splnení podmienok stanovených v ods. 4, ak riaditeľ
Europolu pokladá takéto poskytnutie údajov za bezpodmienečne nutné na zabezpečenie 
dôležitých záujmov dotknutých členských štátov v rámci cieľov Europolu alebo v záujme 
zabránenia vzniku bezprostredného nebezpečenstva súvisiaceho s trestnou činnosťou 
alebo teroristickými útokmi. Riaditeľ Europolu vždy posúdi úroveň ochrany údajov, 
ktorá sa uplatňuje v prípade dotknutého orgánu s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi 
ochranou údajov a týmito záujmami.

3. Pred poskytnutím osobných údajov v súlade s odsekom 2 riaditeľ posúdi, či je úroveň
ochrany údajov poskytovaná tretími orgánmi dostatočná, pri zohľadnení všetkých 
okolností, ktoré zohrávajú úlohu pri poskytovaní osobných údajov, najmä:

a) povahy údajov,

b) účelu, na ktorý majú byť údaje využité,

c) trvania zamýšľaného spracovávania, 

d) všeobecných alebo špecifických ustanovení o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na 
tretí orgán,

e) skutočnosti, či tretí orgán súhlasil alebo nesúhlasil so špecifickými podmienkami 
Europolu týkajúcimi sa údajov.
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4. Ak uvedené údaje poskytol Europolu členský štát, Europol ich môže poskytovať tretím 
orgánom len so súhlasom tohto členského štátu. Členský štát môže poskytnúť predbežný
súhlas, pri splnení všeobecných alebo osobitných podmienok. Takýto súhlas sa môže 
kedykoľvek odvolať.

Ak údaje neposkytol členský štát, Europol sa sám presvedčí, že ich poskytnutie:

a) nebráni riadnemu výkonu úloh patriacich do pôsobnosti členského štátu,

b) neohrozuje bezpečnosť a verejný poriadok členského štátu, ani inak nepoškodzuje 
všeobecné blaho.

5. Europol je zodpovedný za zákonnosť poskytovania informácií. Europol vedie záznamy o 
poskytovaní údajov v súlade s týmto článkom a o dôvodoch ich poskytnutia. Údaje sa 
poskytujú len pod podmienkou, že sa príjemca zaviaže, že údaje budú použité len na účel, 
na ktorý boli poskytnuté. To neplatí v prípade osobných údajov, ktoré Europol poskytuje 
tretiemu orgánu na jeho žiadosť.

Článok 25
Vykonávacie predpisy uplatňované pri styku s Europolom

1. Rada po konzultácii Európskeho parlamentu kvalifikovanou väčšinou stanoví
vykonávacie predpisy upravujúce vzťah medzi Europolom a tretími orgánmi uvedenými v 
článku 23 ods. 1 vrátane otázky poskytovania osobných údajov zo strany Europolu 
takýmto tretím orgánom. 

2. Správna rada stanovuje vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy medzi Europolom a 
Spoločenstvom a Úniou týkajúce sa orgánov a agentúr uvedených v článku 22 a pravidlá
výmeny osobných údajov medzi Europolom a týmito orgánmi a agentúrami. Správna rada 
pred prijatím rozhodnutia uskutoční konzultácie so spoločným dozorným orgánom.

KAPITOLA V – OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Článok 26
Pravidlá ochrany údajov

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto rozhodnutia, uplatňuje Europol pri 
zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov zásady rámcového rozhodnutia Rady 
2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v 
trestných veciach. Europol dodržiava tieto zásady pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní
osobných údajov vrátane údajov, ktoré neboli spracované automatizovaným spôsobom a sú
uchovávané vo forme dátových súborov, t.j. štruktúrovaných súborov osobných údajov, ktoré sú
prístupné po splnení osobitných kritérií.

Článok 27
Úradník pre ochranu údajov
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1. Europol vymenuje úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zamestnancom Europolu. 
Podlieha priamo správnej rade. Pri výkone svojich povinností neprijíma od nikoho 
pokyny.

2. Úradník pre ochranu údajov najmä:

a) nezávislým spôsobom zabezpečuje zákonnosť a dodržiavanie ustanovení tohto 
rozhodnutia týkajúcich sa osobných údajov vrátane spracovania osobných údajov o 
zamestnancoch Europolu,

b) zabezpečuje vyhotovenie písomného záznamu o poskytnutí a prijatí osobných 
údajov v súlade s týmto rozhodnutím,

c) zabezpečuje, aby boli subjekty údajov na ich žiadosť informované o svojich právach 
v súlade s týmto rozhodnutím,

d) spolupracuje so zamestnancami Europolu zodpovednými za odbornú prípravu, 
poradenstvo a postupy týkajúce sa spracovávania údajov.

3. Úradník pre ochranu údajov má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým údajom 
spracovávaným Europolom a do všetkých prevádzkových priestorov Europolu.

4. Ak úradník pre ochranu údajov usúdi, že došlo k porušeniu ustanovení tohto rozhodnutia 
týkajúcich sa spracovávania osobných údajov, informuje o tom riaditeľa.

Ak riaditeľ nevyrieši toto porušenie v primeranej lehote, úradník pre ochranu údajov 
informuje správnu radu, ktorá potvrdí prijatie tejto informácie.

Ak správna rada nevyrieši toto porušenie v primeranej lehote, úradník pre ochranu 
údajov oznámi celú záležitosť spoločnému dozornému orgánu.

5. Ďalšie vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov prijme správna 
rada. Tieto vykonávacie predpisy sa týkajú najmä výberu a odvolania úradníka pre 
ochranu údajov, jeho úloh, služobných povinností a právomocí.

Článok 28
Zodpovednosť za ochranu údajov

1. Zodpovednosť za údaje spracovávané Europolom, najmä pokiaľ ide o zákonnosť zhroma
žďovania údajov, ich poskytovanie Europolu a ich vkladanie do systému, ako aj 
zodpovednosť za ich presnosť, aktuálnosť a overovanie lehôt na ich uchovávanie má:

a) členský štát, ktorý údaje vložil, alebo ich poskytol iným spôsobom,

b) Europol, pokiaľ ide o údaje, ktoré Europolu poskytli tretie strany, alebo údaje, 
ktoré sú výsledkom analýzy vykonanej Europolom.

2. Europol je okrem toho zodpovedný aj za všetky údaje, ktoré spracúva od momentu 
rozhodnutia vložiť ich do jedného zo svojich automatizovaných alebo 
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neautomatizovaných dátových súborov. Zodpovednosť za ochranu údajov, ktoré boli 
poskytnuté Europolu, ale zatiaľ neboli vložené do žiadneho z dátových súborov 
Europolu, má naďalej strana, ktorá údaje poskytla. Europol je však zodpovedný za 
zabezpečenie, že pokým tieto údaje nebudú vložené do dátového súboru, majú k nim 
prístup iba oprávnení úradníci Europolu za účelom stanovenia, či ich Europol môže 
spracovať, alebo oprávnení úradníci strany, ktorá údaje poskytla. Ak má Europol po 
posúdení dôvody domnievať sa, že poskytnuté údaje sú nepresné alebo neboli 
aktualizované, informuje o tom stranu, ktorá ich poskytla.

3. Europol uchováva údaje takým spôsobom, aby bolo možné zistiť, ktorý členský štát 
alebo tretia strana poskytli tieto údaje, alebo či sú tieto údaje výsledkom analýzy 
vykonanej Europolom.

Článok 29
Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú

1. Každá osoba je v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku oprávnená na prístup 
k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a sú spracovávané Europolom resp. má právo 
nechať skontrolovať tieto osobné údaje. 

2. Každá osoba, ktorá si želá uplatniť svoje práva v súlade s týmto článkom môže na tento ú
čel podať bezplatnú žiadosť v členskom štáte podľa vlastnej voľby príslušnému orgánu. 
Orgán bezodkladne, resp. vždy do mesiaca od prijatia žiadosti, odovzdá žiadosť
Europolu. 

3. Europol spracuje žiadosť do troch mesiacov od jej prijatia v súlade s týmto článkom a v 
súlade so zákonmi a postupmi členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná.

4. Prístup k osobným údajom bude zamietnutý, ak:

a) by mohol ohroziť niektorú z činností Europolu,

b) by mohol ohroziť vnútroštátne vyšetrovanie, pri ktorom Europol pomáha,

c) by mohol ohroziť práva a slobody tretích strán.

5. Europol uskutočňuje konzultácie s príslušnými orgánmi presadzovania práva v 
dotknutých členských štátoch ešte pred rozhodnutím o prípadnom umožnení prístupu. 
Prístup k údajom vloženým do analytických pracovných súborov je podmienený súhlasom 
Europolu a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na analýze a súhlasom členského štátu (
členských štátov), ktorého (ktorých) sa poskytnutie takýchto údajov priamo dotýka. Ak 
má členský štát námietky voči poskytnutiu prístupu k osobným údajom, oznámi ich 
Europolu a uvedie dôvody. 

6. Ak má jeden alebo viac členských štátov alebo Europol námietky proti tomu, aby bol ur
čitej osobe poskytnutý prístup k údajom, ktoré sa tejto osoby týkajú, oznámi Europol 
tejto osobe, že vykonal kontrolu, avšak bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by 
táto osoba mohla zistiť, či jeho osobné údaje sú spracovávané Europolom.
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Článok 30
Oprava a vymazanie údajov

1. Každá osoba má právo požiadať Europol, aby opravil alebo vymazal nesprávne údaje 
týkajúce sa tejto osoby. Ak sa preukáže, či už na základe uplatnenia tohto práva alebo 
inak, že údaje, ktoré Europol má a ktoré mu poskytli tretie strany alebo ktoré sú
výsledkom jeho vlastných analýz, sú nesprávne, alebo ich vloženie alebo uchovávanie je v 
rozpore s týmto rozhodnutím, Europol takéto údaje opraví alebo vymaže.

2. Ak údaje, ktoré sú nesprávne alebo sú spracovávané v rozpore s týmto rozhodnutím, 
získal Europol priamo od členských štátov, sú tieto štáty povinné opraviť alebo vymazať
ich v spolupráci s Europolom. 

3. Ak boli nesprávne údaje poskytnuté iným primeraným spôsobom, alebo ak chyby 
v údajoch poskytnutých členskými štátmi spôsobil chybný prenos, alebo ak boli pri ich 
poskytovaní porušené ustanovenia tohto rozhodnutia, alebo ich spôsobil Europol 
ukladaním, preberaním alebo uchovávaním, ktoré je nesprávne alebo v rozpore s týmto 
rozhodnutím, je Europol povinný tieto údaje opraviť alebo vymazať v spolupráci s 
dotknutými členskými štátmi.

4. V prípadoch uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sú členské štáty alebo tretie strany, ktoré sú
príjemcami údajov, ihneď informované. Členský štát a tretia strana, ktorí sú príjemcami 
údajov, takisto opravia alebo vymažú tieto údaje. 

5. Europol informuje žiadateľa o tom, že údaje týkajúce sa jeho osoby boli opravené alebo 
vymazané. Ak žiadateľ nie je spokojný s odpoveďou Europolu, alebo ak do troch 
mesiacov nedostal žiadnu odpoveď, môže sa obrátiť na spoločný dozorný orgán.

Článok 31
Odvolania

1. Vo svojej odpovedi na žiadosť o kontrolu, prístup k údajom alebo opravu a vymazanie 
údajov, informuje Europol žiadateľa o tom, že sa v prípade, ak nie je spokojný
s rozhodnutím, môže odvolať na spoločný dozorný orgán. Žiadateľ môže oznámiť celú
záležitosť spoločnému dozornému orgánu aj v prípade, že nedostal žiadnu odpoveď na 
svoju žiadosť v lehotách stanovených v článkoch 29 alebo 30.

2. Ak žiadateľ podá odvolanie na spoločný dozorný orgán, tento orgán jeho odvolanie 
preskúma.

3. Ak sa odvolanie vzťahuje na prístup k údajom, ktoré do informačného systému Europolu 
vložil členský štát, spoločný dozorný orgán prijme rozhodnutie v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná. Spoločný dozorný
orgán to najprv konzultuje s národným dozorným orgánom alebo s príslušným súdnym 
orgánom členského štátu, ktorý poskytol tieto údaje. Národný dozorný orgán alebo príslu
šný súdny orgán vykonajú potrebné kontroly, najmä s cieľom zistiť, či rozhodnutie 
o zamietnutí prístupu bolo prijaté v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
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predpismi. V tomto prípade príjme spoločný dozorný orgán v úzkej spolupráci s 
národným dozorným orgánom alebo s príslušným súdom rozhodnutie, ktoré môže byť
rozšírené na odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií.

4. Ak sa odvolanie vzťahuje na prístup k údajom, ktoré do Informačného systému vložil 
Europol, údajom uloženým v analytických pracovných súboroch alebo v ktoromkoľvek 
inom systéme, ktorý vytvoril Europol na spracovávanie osobných údajov v súlade s 
článkom 10, môže spoločný dozorný orgán v prípade pretrvávajúcich námietok zo strany 
Europolu alebo členského štátu, po vypočutí Europolu alebo príslušného členského štátu, 
námietky odmietnuť iba ak s tým súhlasia dve tretiny jeho členov. Ak pri hlasovaní nie je 
dosiahnutá požadovaná väčšina, spoločný dozorný orgán oznámi zamietnutie odvolania 
žiadateľovi, bez toho, aby uviedol informácie, ktoré by žiadateľovi prezradili existenciu 
osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby.

5. Ak sa odvolanie týka kontroly údajov, ktoré do Informačného systému Europolu vložil 
členský štát, spoločný dozorný orgán zabezpečí správne vykonanie potrebnej kontroly v 
úzkej spolupráci s národným dozorným orgánom členského štátu, ktorý údaje vložil. 
Spoločný dozorný orgán oznámi žiadateľovi, že vykonal kontrolu, bez toho, aby uviedol 
informácie, ktoré by žiadateľovi prezradili existenciu osobných údajov týkajúcich sa jeho 
osoby.

6. Ak sa odvolanie týka kontroly údajov, ktoré do Informačného systému Europolu vložil 
Europol, alebo údajov uložených v analytických pracovných súboroch, spoločný dozorný
orgán zabezpečí, aby Europol vykonal potrebnú kontrolu. Spoločný dozorný orgán 
oznámi žiadateľovi, že vykonal kontrolu, bez toho, aby uviedol informácie, ktoré by 
žiadateľovi prezradili existenciu osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby.

Článok 32
Národný dozorný orgán

1. Každý členský štát určí národný dozorný orgán, ktorý v súlade s príslušným vnútro
štátnymi právnymi predpismi nezávisle monitoruje oprávnenosť vkladania a vyhľadávania 
osobných údajov, ako aj poskytovania týchto údajov Europolu zo strany príslušných 
členských štátov, a skúma, či takéto konanie nepoškodzuje práva subjektu, ktorého sa 
údaje týkajú. Na tento účel má dozorný orgán v priestoroch národnej ústredne alebo sty
čného dôstojníka prístup k údajom vloženým členským štátom do Informačného systému 
Europolu alebo do ktoréhokoľvek iného systému, ktorý Europol vytvoril na spracovanie 
osobných údajov podľa článku 10, a to v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi.

Na účely vykonávania dozoru majú národné dozorné orgány prístup do kancelárií a k 
dokumentom svojich príslušných styčných dôstojníkov v Europole.

Okrem toho národné dozorné orgány kontrolujú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 
postupmi činnosť národných ústrední a činnosť styčných dôstojníkov, pokiaľ je takáto 
činnosť dôležitá na ochranu osobných údajov. Informujú spoločný dozorný orgán o 
akejkoľvek činnosti týkajúcej sa Europolu, ktorú vykonávajú.

2. Každý má právo požiadať národný dozorný orgán o zabezpečenie zákonného spôsobu 
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ukladania údajov alebo poskytovania jeho osobných údajov v akejkoľvek forme 
Europolu, ako aj nahliadania do týchto údajov príslušným členským štátom.

Toto právo sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom je 
žiadosť podaná.

Článok 33
Spoločný dozorný orgán

1. Je potrebné zriadiť spoločný dozorný orgán, ktorý v súlade s týmto rozhodnutím dozerá
na činnosť Europolu s cieľom zabezpečiť, aby pri uchovávaní, spracovávaní a používaní
údajov, ktoré Europol má k dispozícii, nedochádzalo k porušovaniu práv jednotlivcov. 
Spoločný dozorný orgán okrem toho monitoruje oprávnenosť poskytovania údajov 
pochádzajúcich z Europolu. Spoločný dozorný orgán pozostáva najviac z dvoch členov 
alebo zástupcov (za prípadnej pomoci náhradníkov) každého nezávislého národného 
dozorného orgánu, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu a sú príslušným členským štátom 
menovaní na obdobie piatich rokov. Každé zastúpenie má pri hlasovaní jeden hlas.

Spoločný dozorný orgán vymenúva spomedzi svojich členov predsedu.

Členovia spoločného dozorného orgánu pri výkone svojich povinností neprijímajú pokyny 
od žiadneho iného orgánu.

2. Europol pomáha spoločnému dozornému orgánu pri plnení jeho úloh. V rámci toho 
najmä

a) poskytuje spoločnému dozornému orgánu informácie, ktoré si vyžiada, sprístupní
mu všetky dokumenty a spisy, ako aj umožní prístup k údajom uloženým v jeho 
dátovom systéme, 

b) umožní dozornému orgánu voľný prístup kedykoľvek a do akýchkoľvek svojich 
priestorov,

c) uplatňuje rozhodnutia spoločného dozorného orgánu o odvolaniach.

3. Spoločný dozorný orgán má pôsobnosť v otázkach týkajúcich sa výkonu a výkladu, 
pokiaľ ide o činnosti Europolu súvisiace so spracovávaním a používaním osobných 
údajov, otázky týkajúce sa kontrol vykonaných nezávisle národnými dozornými orgánmi 
členských štátov alebo uplatňovania práva na informácie, ako aj pokiaľ ide o otázky 
súvisiace s vypracovávaním harmonizovaných návrhov spoločných riešení existujúcich 
problémov.

4. Každý má právo požiadať spoločný dozorný orgán, aby preveril, či spôsob, akým boli 
jeho osobné údaje získané, uložené, spracované a použité Europolom, je zákonný a 
správny.

5. Ak spoločný dozorný orgán zistí porušenie ustanovení tohto rozhodnutia, pokiaľ ide o 
ukladanie, spracovávanie alebo používanie osobných údajov, podá, ak to považuje za 
potrebné, sťažnosť riaditeľovi Europolu a požiada ho o odpoveď v časovej lehote. 
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Riaditeľ informuje správnu radu o celom postupe. Ak dozorný orgán nie je spokojný s 
odpoveďou, ktorú dostal od riaditeľa, predloží celú záležitosť správnej rade.

6. Spoločný dozorný orgán spolupracuje podľa potreby s inými dozornými orgánmi a s 
Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, aby splnil svoje úlohy a prispel k 
zlepšeniu konzistentnosti, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel a postupov spracovávania 
údajov.

7. Spoločný dozorný orgán pravidelne vypracováva správy o činnosti, v ktorých uvádza 
svoje vlastné činnosti a činnosti vykonávané národnými dozornými orgánmi, pokiaľ sa 
tieto činnosti týkajú Europolu. Tieto správy predkladá Európskemu parlamentu a Rade. 
Správna rada má možnosť vyjadriť svoje pripomienky, ktoré sa pripoja k správe.

Spoločný dozorný orgán rozhodne, či zverejní alebo nezverejní svoju správu o činnosti a 
rozhodne aj o spôsobe prípadného zverejnenia.

8. Spoločný dozorný orgán dvojtretinovou väčšinou prijme svoj rokovací poriadok a predlo
ží ho na schválenie Rade. Rada ho schváli kvalifikovanou väčšinou po konzultácii s 
Európskym parlamentom.

9. Spoločný dozorný orgán zriadi interný výbor, v ktorom je každý členský štát zastúpený
jedným členom, ktorý má pri hlasovaní jeden hlas. Úlohou výboru je preskúmavanie 
odvolaní uvedených v článku 31 všetkými primeranými prostriedkami. Výbor vypočuje 
strany, ak o to požiadajú; strany si môžu prizvať poradcov. Rozhodnutia prijaté v tejto 
súvislosti sú konečné voči všetkým zúčastneným stranám. 

10. Spoločný dozorný orgán môže takisto vytvoriť jeden alebo viac iných výborov.

11. Spoločný dozorný orgán sa vyjadruje k tej časti rozpočtu Europolu, ktorá sa ho týka. 
Jeho stanovisko sa pripojí k návrhu príslušného rozpočtu.

12. Spoločnému dozornému orgánu pomáha sekretariát, ktorého úlohy vymedzuje rokovací
poriadok.

Článok 34
Bezpečnosť údajov

1. Europol prijíma potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vykonávania 
tohto rozhodnutia. Opatrenia sa považujú za potrebné iba vtedy, keď náklady na ne sú
úmerné účelu, ktorý sa má dosiahnuť v oblasti ochrany.

2. V súvislosti s automatizovaným spracovávaním údajov Europolom zavedie každý členský
štát a Europol opatrenia na:

a) zabránenie neoprávnenému prístupu k zariadeniam na spracovávanie údajov, ktoré
sa používajú na spracovávanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam),

b) zabránenie neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, upravovaniu alebo vymazávaniu 
záznamových médií (kontrola záznamového prostredia),
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c) zabránenie neoprávnenému vkladaniu údajov, ako aj neoprávnenému prezeraniu, 
upravovaniu alebo vymazávaniu uchovávaných osobných údajov (kontrola pamäte),

d) zabránenie používaniu automatizovaných systémov na spracovanie údajov 
neoprávnenými osobami použitím zariadenia na prenos údajov (kontrola užívate
ľov),

e) zabezpečenie, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaného systému na 
spracovanie údajov mali prístup iba k tým údajom, na ktoré sa vzťahuje im 
poskytnuté oprávnenie na prístup (kontrola prístupu k údajom),

f) zabezpečenie, aby sa dalo overiť a zistiť, ktorým orgánom môžu byť doručené
osobné údaje zaslané prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola 
sprostredkovania),

g) zabezpečenie, aby sa dalo overiť a zistiť, ktoré osobné údaje boli vložené do 
automatizovaného systému údajov alebo do systému spracovávania údajov, kedy a 
kým (kontrola vkladania údajov),

h) zabránenie, aby pri prenose údajov, ako aj pri preprave záznamových médií, 
nedochádzalo k ich čítaniu, kopírovaniu, úpravám alebo vymazaniu (kontrola 
prenosu údajov /prepravy médií),

i) zabezpečenie, aby v prípade prerušenia dochádzalo k okamžitej obnove in
štalovaných systémov (obnova),

j) zabezpečenie, aby funkcie systému pracovali bezchybne a aby výskyt chýb v jeho 
funkciách bol okamžite hlásený (spoľahlivosť) a aby sa uložené dáta nemohli zneu
žívať vyvolaním poruchy systému (integrita).

KAPITOLA VI – ORGANIZÁCIA

Článok 35
Orgány Europolu

Orgánmi Europolu sú:

a) správna rada,

b) riaditeľ.

Článok 36
Správna rada

1. Správna Rada je zložená zo zastúpenia každého členského štátu a zastúpenia Komisie. 
Každé zastúpenie členského štátu má jeden hlas. Zastúpenie Komisie má tri hlasy okrem 
hlasovania o prijatí rozpočtu a pracovného programu, pri ktorom má šesť hlasov. 
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2. Predsedom správnej rady je predstaviteľ členského štátu, ktorý práve predsedá Rade 
Európskej únie.

3. Riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí správnej rady bez hlasovacieho práva.

4. Členovia správnej rady a riaditeľ si môžu prizvať odborníkov.

5. Správna rada sa stretáva aspoň dvakrát do roka, nie však viac ako štyrikrát do roka. 
Dodatočné stretnutia je možné zorganizovať v urgentných prípadoch na základe 
rozhodnutia predsedu.

6. Správna rada vypracuje svoj rokovací poriadok.

7. Správna rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

8. Správna rada:

a) dohliada na riadny výkon povinností riaditeľa, 

b) prijíma rozhodnutia alebo vykonávacie opatrenia v súlade s ustanoveniami tohto 
rozhodnutia, 

c) na návrh riaditeľa a so súhlasom Komisie prijíma vykonávacie predpisy, ktoré sa 
uplatňujú na zamestnancov Europolu,

d) prijíma rozpočtové nariadenie a menuje účtovníka v súlade s nariadením Komisie 
(ES, Euratom) č. 2343/2002 po konzultácii s Komisiou,

e) prijíma zoznam najmenej troch uchádzačov o funkciu riaditeľa, ktorý po konzultácii 
s Komisiou predkladá Rade,

f) je zodpovedná za iné úlohy, ktoré jej pridelí Rada, najmä v súvislosti 
s implementáciou tohto rozhodnutia. 

9. Správna rada každoročne prijíma:

a) návrh rozpočtu a predbežný návrh rozpočtu, ktorý predkladá Komisii spolu s 
plánom pracovných miest , a konečný rozpočet, 

b) pracovný program budúcich činností Europolu pri zohľadnení operatívnych po
žiadaviek členských štátov a jeho vplyvu na rozpočet a počet zamestnancov 
Europolu, a to po predložení stanoviska Komisie,

c) všeobecnú správu o činnosti Europolu za predchádzajúci rok,

Tieto dokumenty sa predkladajú na schválenie Rade. Pre informáciu ich Rada postúpi 
Európskemu parlamentu.

10. Správna rada môže rozhodnúť, ak je to nevyhnutné, o vytvorení pracovných skupín, 
ktoré poskytujú odporúčania, vyvíjajú a navrhujú stratégie alebo vykonávajú akékoľvek 
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poradenské úlohy podľa uváženia správnej rady. Správna rada vypracováva pravidlá, 
ktorými upravuje vytváranie a činnosť pracovných skupín.

11. Bez toho, aby bol dotknutý článok 37 vykonáva správna rada svoje právomoci stanovené
v článku 38 ods. 3, pokiaľ ide o riaditeľa a úradníka pre ochranu údajov, ktorého funkcia 
je opísaná v článku 27.

12. Správna rada pripravuje rozhodnutia, ktoré Rada prijíma podľa článku 4 ods. 4, článku 
10 ods. 3, článku 14 ods. 1, článku 23 ods. 2, článku 25 ods. 1, článku 33 ods. 8 a článku 
39 ods. 1. 

13. Správna rada konzultuje so spoločným dozorným orgánom podľa článku 33 prípravu 
rozhodnutí podľa článkov 10 ods. 3, článku 14 ods. 1 a článku 25 ods. 1.

Článok 37
Riaditeľ

1. Na čele Europolu je riaditeľ, ktorého kvalifikovanou väčšinou vymenúva Rada zo 
zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorý jej predloží správna rada, na štvorročné
obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť. 

2. Riaditeľovi pomáhajú jeho zástupcovia, ktorých menuje Rada na štvorročné obdobie,
ktoré sa môže raz predĺžiť, v súlade s postupom stanoveným v odseku 1. Ich úlohy 
podrobnejšie určí riaditeľ. 

3. Správna rada vypracuje pravidlá výberu kandidátov na funkciu riaditeľa alebo zástupcu 
riaditeľa. Takéto pravidlá schvaľuje Rada, ktorá ich ešte pred nadobudnutím účinnosti 
prijme kvalifikovanou väčšinou.

4. Riaditeľ je zodpovedný za:

a) plnenie úloh pridelených Europolu,

b) každodennú správa a riadenie,

c) výkon právomocí v súvislosti s personálnymi otázkami, ktoré sú stanovené v článku 
38 ods. 3,

d) riadnu prípravu a vykonávanie rozhodnutí správnej rady,

e) vypracovanie predbežného návrhu rozpočtu, predbežného plánu pracovných miest 
a návrhu pracovného programu, 

f) plnenie rozpočtu Europolu,

g) pravidelné informovanie správnej rady o implementácii priorít určených Radou, ako 
aj o zahraničných vzťahoch Europolu,

h) plnenie všetkých ostatných úloh, ktoré má na základe tohto rozhodnutia alebo 
ktorými ho poverila správna rada.
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5. Za plnenie svojich povinností sa riaditeľ zodpovedá správnej rade. 

6. Riaditeľ je štatutárnym zástupcom Europolu.
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7. Riaditeľ a jeho zástupcovia môžu byť odvolaní rozhodnutím Rady prijatým 
kvalifikovanou väčšinou po konzultácii s Európskym parlamentom a po oboznámení sa 
so stanoviskom správnej rady. Správna rada vypracuje pravidlá, ktoré sa v takýchto 
prípadoch uplatňujú. Takéto pravidlá schvaľuje Rada, ktorá ich ešte pred nadobudnutím 
účinnosti prijme kvalifikovanou väčšinou po konzultácii s Európskym parlamentom.

Článok 38
Zamestnanci

1. Riaditeľ Europolu, jeho zástupcovia a zamestnanci Europolu, ktorí sa stali 
zamestnancami Europolu po začatí uplatňovania tohto rozhodnutia, podliehajú pravidlám 
uvedeným v Služobnom poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, v Podmienkach 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlám prijatým 
spoločne inštitúciami Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto služobného 
poriadku a podmienok zamestnávania.

2. Na účely implementácie nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. 
februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné
opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie, je Europol agentúrou v zmysle 
článku 1a ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3. Právomoci, ktoré menujúci orgán má na základe služobného poriadku a ktoré má orgán 
poverený uzatváraním zmlúv na základe podmienok zamestnávania ostatných 
zamestnancov vykonáva Europol, pokiaľ ide o jeho zamestnancov a riaditeľa, v súlade s 
ustanoveniami článku 36 ods. 11 a článku 37 ods. 4 písm. c) tohto rozhodnutia.

4. Zamestnanci Europolu boli zamestnaní v súlade s pravidlami a nariadeniami uvedenými v 
ods. 1. Majú status stálych zamestnancov, dočasných zamestnancov a zmluvných 
zamestnancov. Úradníci Spoločenstva môžu byť vyslaní inštitúciami Spoločenstva, aby 
pracovali v Europole ako jeho dočasní zamestnanci. 

5. Členské štáty môžu do Europolu vyslať národných expertov. Pre tento prípad prijme 
správna rada potrebné vykonávacie opatrenia.
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KAPITOLA VII – DôVERNé INFORMáCIE

Článok 39
Dôvernosť

1. Europol a členské štáty prijímajú primerané opatrenia na ochranu informácií dôverného 
charakteru, ktoré Europol získava alebo ktoré si vymieňa na základe tohto rozhodnutia. 
Na tento účel prijme Rada kvalifikovanou väčšinou po konzultácii s Európskym 
parlamentom primerané pravidlá týkajúce sa dôverných informácií. Takéto pravidlá zahŕ
ňajú ustanovenia o prípadoch, v ktorých si Europol môže vymieňať informácie dôvernej 
povahy s tretími stranami.

2. Ak Europol zamýšľa poveriť určité osoby vykonávaním činností dôverného charakteru, 
členské štáty sa zaväzujú, že na žiadosť riaditeľa Europolu zabezpečia, aby bezpečnostné
previerky ich štátnych príslušníkov prebiehali v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami 
a že si pritom budú navzájom pomáhať. Orgán kompetentný podľa vnútroštátnych 
predpisov informuje Europol o výsledkoch bezpečnostných previerok. Tieto výsledky sú
pre Europol záväzné.

3. Každý členský štát a Europol môžu poveriť spracovávaním údajov v Europole iba také
osoby, ktoré na to boli osobitne vyškolené a ktoré prešli bezpečnostnou previerkou. 
Správna rada prijme pravidlá preverovania úradníkov Europolu. Správna rada pravidelne 
informuje riaditeľa o bezpečnostných previerkach zamestnancov Europolu. 

Článok 40
Povinnosť zachovania mlčanlivosti a dôvernosti

1. Riaditeľ Europolu, členovia správnej rady, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci Europolu a 
styční dôstojníci sa zdržia akejkoľvek činnosti a vyjadrenia, ktoré by mohli poškodiť
Europol alebo jeho činnosti.

2. Riaditeľ Europolu, členovia správnej rady, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci Europolu a 
styční dôstojníci, ako aj všetky ostatné osoby viazané povinnosťou zachovania ml
čanlivosti a dôvernosti, nesmú prezrádzať neoprávneným osobám ani verejnosti žiadne 
skutočnosti alebo informácie, s ktorými sa oboznámia počas plnenia svojich povinností
alebo pri výkone svojich úloh. Nevzťahuje sa to na skutočnosti a informácie, ktoré
nemajú taký význam, aby sa u nich vyžadovalo zachovanie dôvernosti. Povinnosť
zachovania mlčanlivosti a dôvernosti platí aj po skončení funkčného obdobia alebo 
zamestnania alebo po ukončení vykonávania príslušných úloh. Europol oboznámi príslu
šné osoby s povinnosťou uvedenou v prvej vete tohto odseku a poučí ich o právnych 
dôsledkoch jej porušenia. O takomto oboznámení sa vykoná písomný záznam.

3. Riaditeľ Europolu, členovia správnej rady, zástupcovia riaditeľa, zamestnanci Europolu a 
styční dôstojníci, ako aj osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uvedená v odseku 2, 
nesmú bez vedomia riaditeľa a v prípade riaditeľa bez vedomia správnej rady vypovedať, 
či už na súde alebo mimo neho, alebo poskytovať akékoľvek vyhlásenia týkajúce sa skuto
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čností alebo informácií, s ktorými sa oboznámili počas plnenia svojich povinností alebo 
počas vykonávania svojich úloh.

V závislosti od konkrétneho prípadu sa riaditeľ alebo správna rada obrátia na súd alebo 
iný príslušný orgán, aby mohli byť prijaté potrebné opatrenia v súlade s platnými vnútro
štátnymi právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú na tento orgán. Cieľom týchto opatrení
môže byť úprava postupov pre poskytnutie svedeckej výpovede do takej podoby, aby 
bolo zabezpečené zachovanie dôvernosti informácií, alebo v prípade, že to príslušné
vnútroštátne právne predpisy umožňujú, odmietnutie poskytnutia príslušných údajov, ak 
je to dôležité pre ochranu záujmov Europolu alebo členského štátu.

Ak právne predpisy členských štátov umožňujú odmietnuť poskytnutie svedeckej 
výpovede, musia osoby uvedené v článku 2, od ktorých sa poskytnutie svedeckej 
výpovede požaduje, mať k jej podaniu povolenie. Ak je o poskytnutie svedeckej 
výpovede požiadaný styčný dôstojník a táto výpoveď sa týka informácií, ktoré má od 
Europolu, takéto povolenie sa vydá iba so súhlasom členského štátu zodpovedného za 
príslušného styčného dôstojníka. Povinnosť vyžiadať si povolenie na poskytnutie 
svedeckej výpovede platí aj po skončení funkčného obdobia alebo zamestnania alebo po 
ukončení vykonávania príslušných úloh.

Ak okrem toho existuje možnosť, že sa svedecká výpoveď môže týkať aj informácií a 
poznatkov, ktoré členský štát poskytol Europolu, alebo ktoré sa zjavne týkajú členského 
štátu, je pred udelením povolenia potrebné požiadať príslušný členský štát o vyjadrenie. 

Povolenie na poskytnutie svedeckej výpovede je možné zamietnuť, iba ak je to potrebné
na ochranu prvoradých záujmov Europolu alebo členského štátu alebo iných štátov, ktoré
potrebujú ochranu. 

4. Každý členský štát posudzuje porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť, 
ktorá je ustanovená v odsekoch 2 a 3 ako porušenie povinností vyplývajúcich z jeho 
vnútroštátnych právnych predpisov o služobných alebo profesionálnych tajomstvách, 
alebo ustanovení týkajúcich sa ochrany dôverných materiálov.

Každý členský štát zabezpečí, aby sa takéto predpisy a ustanovenia vzťahovali aj na jeho 
vlastných zamestnancov, ktorí pri výkone svojich pracovných povinností prichádzajú do 
styku s Europolom.

KAPITOLA VIII – USTANOVENIA O ROZPOČTE –
MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 41
Rozpočet

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov tvorí od 1. januára 2010 príjmy Europolu 
príspevok Spoločenstva zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia).

2. Výdavky Europolu zahŕňajú mzdové, administratívne, infraštruktúrne a prevádzkové
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výdavky.

3. Riaditeľ vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpo
čtový rok a predloží ho správnej rade spolu s predbežným plánom pracovných miest. Plán 
pracovných miest pozostáva z miest stáleho alebo dočasného charakteru, obsahuje 
zmienku o dočasne vyslaných národných expertoch a je v ňom uvedený počet, služobná
hodnosť a kategória zamestnancov, ktorých Europol zamestnáva v príslušnom rozpo
čtovom roku.

4. Príjmy a výdavky sú v rovnováhe.

5. Správna rada schváli návrh odhadu, vrátane predbežného plánu pracovných miest, ku 
ktorému je pripojený predbežný pracovný program a najneskôr do 31. marca každého 
roku ich predloží Komisii. Ak má Komisia výhrady k navrhovanému odhadu informuje o 
tom správnu radu do 30 dní od doručenia návrhu.

6. Komisia zašle odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) 
spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.

7. Na základe tohto odhadu zapíše Komisia do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu 
Európskej únie, ktorý sa predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 
zmluvy, odhady, ktoré považuje za potrebné na financovanie plánu pracovných miest, a 
výšku príspevku zo všeobecného rozpočtu.

8. Rozpočtový orgán pri schvaľovaní všeobecného rozpočtu Európskej únie schváli 
prostriedky určené ako príspevok pre Europol a plán pracovných miest. 

9. Správna rada prijme rozpočet pre Europol a plán pracovných miest. Po konečnom 
schválení všeobecného rozpočtu Európskej únie nadobudne rozpočet konečnú podobu. 
Rozpočet aj plán sa v prípade potreby upravia prijatím revidovaného rozpočtu.

10. Každá úprava rozpočtu vrátane plánu pracovných miest sa uskutočňuje v súlade s 
postupom uvedeným v odsekoch 5 až 9.

11. Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer realizovať akýkoľvek 
projekt, ktorý by sa mohol v značnej miere dotknúť financovania rozpočtu, najmä všetky 
projekty týkajúce sa nehnuteľností, ako je prenájom alebo nákup budov. Informuje o tom 
Komisiu. Ak príslušný útvar rozpočtového orgánu oznámi svoj zámer vydať stanovisko, 
doručí ho správnej rade do šiestich týždňov odo dňa oznámenia projektu.

Článok 42
Plnenie a kontrola rozpočtu

1. Za plnenie rozpočtu Europolu zodpovedá riaditeľ.

2. Najneskôr do 28. februára po skončení každého rozpočtového roku hlavný účtovník 
Europolu oznámi hlavnému účtovníkovi Komisie predbežnú účtovnú závierku spolu so 
správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Účtovník 
Komisie skonsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov 
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14 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

v súlade s článkom 128 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spolo
čenstiev (ďalej len „rozpočtové nariadenie“).

3. Najneskôr do 31. marca po skončení každého rozpočtového roku postúpi hlavný ú
čtovník Komisie predbežnú účtovnú závierku Europolu Dvoru audítorov spolu so 
správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Správa o 
rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok sa zasiela aj Európskemu 
parlamentu a Rade.

4. Riaditeľ Europolu po získaní pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej 
závierke Europolu podľa článku 129 všeobecného rozpočtového nariadenia vypracuje 
návrh konečnej finančnej závierky Europolu v rámci svojej pôsobnosti a predloží ho 
správnej rade, aby sa k nemu vyjadrila.

5. Správna rada poskytne stanovisko k účtovnej závierke Europolu.

6. Najneskôr do 30. júna po skončení každého rozpočtového roku postúpi riaditeľ konečnú
finančnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Komisii, Dvoru audítorov, 
Európskemu parlamentu a Rade.

7. Účtovná závierka sa zverejní.

8. Riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. 
septembra. Túto odpoveď zašle v kópii aj správnej rade.

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady poskytne do 30. apríla roku n+2 vyjadrenie 
absolutória riaditeľovi Europolu v súvislosti s plnením rozpočtu za rok n.

Článok 43
Ustanovenie o rozpočtových pravidlách

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. 
Nemali by sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 200214, pokia
ľ to nie je dôležité z hľadiska prevádzky Europolu. Pred prijatím pravidiel, ktoré sa odchyľujú od 
nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, je potrebné vyžiadať si súhlas Komisie. O takýchto 
odchýlkach je potrebné informovať rozpočtový orgán.

Článok 44
Monitorovanie a hodnotenie

Riaditeľ vytvorí monitorovací systém, aby bolo možné sledovať ukazovatele efektivity a účinnosti 
v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa plnia v rámci Europolu. 

Do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia a následne každých päť rokov dá
správna rada vypracovať nezávislé externé hodnotenie implementácie tohto rozhodnutia, ako aj 
činností vykonávaných Europolom. 
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2003.
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V každom hodnotení sa hodnotí vplyv tohto rozhodnutia, užitočnosť, relevantnosť, efektívnosť a 
účinnosť Europolu. Správna rada vypracuje po dohode s Komisiou presné zadanie.

Na základe toho vypracuje správu, v ktorej sú zahrnuté výsledky hodnotenia a odporúčania. Táto 
správa sa postúpi Komisii, Európskemu parlamentu a Rade a zverejní sa.

KAPITOLA IX – RôZNE USTANOVENIA

Článok 45
Pravidlá prístupu k dokumentom Europolu

Správna rada prijme pravidlá prístupu k dokumentom Europolu na základe návrhu riaditeľa a 
najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, pri zohľadnení zásad 
a obmedzení stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200115.

Článok 46
Jazyky

1. Na Europol sa uplatňuje nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958, v ktorom sú uvedené jazyky, 
ktoré používa Európske hospodárske spoločenstvo16.

2. Preklady potrebné pri práci Europolu zabezpečuje prekladateľské centrum inštitúcií
Európskej únie.

Článok 47
Informovanie Európskeho parlamentu

Predseda správnej rady a riaditeľ môžu vystúpiť v Európskom parlamente s cieľom diskutovať o 
otázkach týkajúcich sa Europolu. 

Článok 48
Boj proti podvodom

Na Europol sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 
1999 týkajúce sa vyšetrovaní vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)17. 

Europol pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka interných vy
šetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne 
vydá príslušné ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na riaditeľa, jeho zástupcov a zamestnancov 
Europolu.
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Článok 49
Dohoda o sídle

Ustanovenia týkajúce sa umiestnenia Europolu v štáte, v ktorom má sídliť, a vybavenia, ktoré má
tento štát Europolu poskytnúť, ako aj konkrétne predpisy uplatniteľné v tomto štáte na riaditeľa 
Europolu, členov správnej rady, zástupcov riaditeľa, zamestnancov Europolu a ich rodinných 
príslušníkov, sa stanovia v dohode o sídle medzi Europolom a Holandským kráľovstvom, ktorá sa 
uzavrie po jej schválení správnou radou.

Článok 50
Výsady a imunity

1. Na riaditeľa, jeho zástupcov a zamestnancov Europolu sa uplatňuje Protokol o výsadách 
a imunitách Európskych spoločenstiev. 

2. Imunity podľa ods. 1 sa neposkytujú v súvislosti s úradnými úkonmi potrebnými na 
splnenie úloh plynúcich z účasti zamestnancov Europolu v spoločných vyšetrovacích 
tímoch. 

3. Na Europol a členov správnej rady sa uplatňujú ustanovenia o výsadách a imunitách 
uvedené v prílohe II.

4. Holandské kráľovstvo a ostatné členské štáty sa dohodnú na tom, že styčným 
dôstojníkom vyslaným z iných členských štátov, ako aj ich rodinným príslušníkom, 
priznajú tie výsady a imunity, ktoré sú potrebné na riadne plnenie úloh styčných 
dôstojníkov Europolu.

Článok 51
Zodpovednosť za neoprávnené alebo nesprávne spracovanie údajov

1. Každý členský štát je v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi zodpovedný za všetky 
škody spôsobené osobe v dôsledku právnych alebo skutkových chýb v údajoch 
uchovávaných alebo spracovávaných Europolom. Poškodená strana podá žalobu o 
náhradu škody iba na ten členský štát, v ktorom došlo k spôsobeniu škody, pričom ju 
predloží súdu, pod ktorého právomoc príslušná záležitosť podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov dotknutého členského štátu patrí. Členský štát nemôže tvrdiť, že chybné údaje 
mu poskytol iný členský štát s cieľom vyhnúť sa svojej zodpovednosti voči poškodenej 
strane, ktorá preňho vyplýva z jeho vnútroštátnych právnych predpisov.

2. V prípade, že právne alebo skutkové chyby v údajoch vznikli v dôsledku chybného 
prenosu údajov alebo v dôsledku nesplnenia si povinností stanovených v tomto 
rozhodnutí zo strany jedného alebo viacerých členských štátov, alebo v dôsledku 
neoprávneného alebo nesprávneho uchovávania alebo spracovávania údajov Europolom, 
je Europol alebo dotknutý členský štát povinný na požiadanie nahradiť odškodnenie 
vyplatené poškodenej strane v súlade s odsekom 1, okrem prípadov keď členský štát, na 
území ktorého došlo k poškodeniu, použil údaje v rozpore s týmto rozhodnutím.
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3. Každý spor medzi členským štátom a Europolom alebo iným členským štátom týkajúci sa 
zásady alebo výšky odškodnenia sa predloží správnej rade, ktorá vo veci rozhodne.

Článok 52
Iná zodpovednosť

1. Zmluvná zodpovednosť Europolu sa riadi právom uplatniteľným na dotknutú zmluvu.

2. V prípade nezmluvnej zodpovednosti je Europol povinný nezávisle od zodpovednosti 
podľa článku 51 nahradiť všetky škody zavinené jeho riaditeľom, zástupcami riaditeľa, 
členmi správnej rady alebo jeho zamestnancami pri plnení ich povinností, bez ohľadu na 
odlišné postupy uplatňovania nárokov na náhradu škody vyplývajúce z rozdielov medzi 
právnymi predpismi členských štátov.

3. Poškodená strana má právo žiadať, aby sa Europol voči nej zdržal akéhokoľvek konania, 
alebo aby už začaté konanie zastavil.

4. Vnútroštátne súdy členských štátov, do pôsobnosti ktorých patria spory súvisiace so 
zodpovednosťou Europolu podľa tohto článku, sa určia so zreteľom na nariadenie Rady 
(ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach18.

Článok 53
Zodpovednosť vzhľadom na účasť Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch

1. Členský štát, na území ktorého došlo k spôsobeniu škody zo strany úradníkov Europolu 
pôsobiacich v tomto štáte v súlade s článkom 6, a to počas ich podpory pri uplatňovaní
operatívnych opatrení, poskytne odškodnenie za takých podmienok, aké sa uplatňujú pri 
škode spôsobenej jeho vlastnými úradníkmi.

2. Ak dotknutý členský štát neschváli iný postup, Europol nahradí v plnej výške sumy, ktoré
tento členský štát v súlade s ods. 1 vyplatil poškodeným alebo osobám oprávneným na 
prijatie odškodnenia v mene poškodených. Každý spor medzi členským štátom a 
Europolom týkajúci sa zásady alebo výšky náhrady za vyplatené odškodnenie sa predloží
správnej rade, ktorá spor urovná.



SK 50 SK

19 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 
31/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1).

KAPITOLA X – PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 54
Všeobecné právne nástupníctvo

1. Rozhodnutie nemá vplyv na právnu silu dohôd uzatvorených Europolom zriadeným na 
základe dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia. 

2. Ustanovenie ods. 1 sa uplatňuje najmä pri dohode o sídle uzatvorenej na základe článku 
37 dohovoru o Europole, ako aj pri dohodách medzi Holandským kráľovstvom a inými 
členskými štátmi uzatvorených na základe článku 41 ods. 2 dohovoru o Europole, pri 
medzinárodných dohodách a ich ustanoveniach o výmene informácií a pri zmluvách 
uzatvorených Europolom, zodpovednosti Europolu a majetku, ktorý Europol nadobudol, 
ako už bolo ustanovené v dohovore o Europole. 

Článok 55
Riaditeľ a jeho zástupcovia

1. Riaditeľ a jeho zástupcovia, menovaní na základe článku 29 dohovoru o Europole, 
vykonávajú počas ich zostávajúceho funkčného obdobia naďalej svoje funkcie v zmysle 
článku 37 tohto rozhodnutia. Ak ich funkčné obdobie skončí do jedného roku po 
nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia, automaticky sa predĺži o jeden rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

2. V prípade, že riaditeľ alebo jeden alebo viacerí z jeho zástupcov odmietajú alebo nemôžu 
konať v súlade s ods. 1, správna rada menuje dočasného riaditeľa alebo dočasného 
zástupcu riaditeľa do doby, než dôjde k novému vymenovaniu v súlade s článkom 37 ods. 
1 a 2, nie však na obdobie dlhšie než je 18 mesiacov.

Článok 56
Zamestnanci

1. Ako výnimka z článku 38 – všetky pracovné zmluvy uzatvorené Europolom zriadeným 
na základe dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia 
zostávajú platné. 

2. Všetkým zamestnancom s pracovnými zmluvami uvedenými v ods. 1 sa ponúkne možnos
ť uzatvoriť zmluvy podľa článku 2 písm. a) Podmienok pre zamestnávanie ostatných 
zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, 
ESUO) č. 259/6819 pre tie mzdové kategórie, ktoré sú stanovené v pláne pracovných 
miest. Orgán, ktorý je oprávnený uzatvárať zmluvy pri overení si príslušných 
kompetencií, výkonu a integrity osoby, ktorá má byť prijatá do zamestnania, na tento ú
čel zorganizuje interné výberové konanie výhradne pre zamestnancov Europolu, ktorí
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boli zamestnaní pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, a to do dvoch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Úspešným kandidátom sa ponúkne zmluva v 
súlade s článkom 2 písm. a) Podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

3. Služobný poriadok Europolu20 zostane naďalej platný pre zamestnancov, ktorí nie sú
zamestnaní v súlade s ods. 2. Ako výnimka z kapitoly 5 Služobného poriadku Europolu 
sa na zamestnancov Europolu bude uplatňovať percentuálny podiel ročnej mzdovej 
úpravy prijatej Radou v súlade s článkom 65 Služobného poriadku úradníkov 
Európskych spoločenstiev.

Článok 57
Rozpočet

1. Postup udelenia absolutória pokiaľ ide o rozpočty stanovené na základe článku 35 ods. 5 
dohovoru o Europole, sa vykoná v súlade s rozpočtovým nariadením prijatým na základe 
článku 35 ods. 9 dohovoru o Europole.

2. Všetky výdavky plynúce zo záväzkov Europolu v súlade s rozpočtovým nariadením 
prijatým na základe článku 35 ods. 9 dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti 
tohto rozhodnutia, ktoré ešte neboli splatené, budú financované z rozpočtu Europolu 
zriadeného na základe tohto rozhodnutia.

3. Správna rada stanoví sumu, ktorá pokryje výdavky uvedené v ods. 2 do deviatich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia. Zodpovedajúca suma 
pochádzajúca z prebytku v rozpočte schváleného na základe článku 35 ods. 5 dohovoru o 
Europole sa prenesie do prvého rozpočtu stanoveného na základe tohto rozhodnutia ako 
pripísaný príjem na úhradu týchto výdavkov.

Ak prebytky nepostačujú na pokrytie výdavkov uvedených v ods. 2, členské štáty 
poskytnú na základe dohovoru o Europole potrebné finančné prostriedky.

4. Zostávajúce prebytky rozpočtov schválených na základe článku 35 ods. 5 dohovoru o 
Europole sa vyplatia späť členským štátom. Suma, ktorá má byť vyplatená každému 
členskému štátu sa vypočíta na základe ročných príspevkov členských štátov do rozpo
čtov Europolu stanovených podľa článku 35 ods. 2 dohovoru o Europole.

Platba sa realizuje do troch mesiacov od stanovenia výšky sumy pokrývajúcej výdavky 
uvedené v ods. 2 a od udelenia absolutória, pokiaľ ide o rozpočty schválené na základe 
článku 35 ods. 5 dohovoru o Europole.

Článok 58
Opatrenia, ktoré je potrebné pripraviť pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia

1. Správna rada zriadená na základe dohovoru o Europole, riaditeľ Europolu menovaný na 
základe dohovoru a spoločný dozorný orgán zriadený na základe dohovoru pripravia 
prijatie:



SK 52 SK

a) pravidiel a povinností styčných dôstojníkov podľa článku 9 ods. 4,

b) pravidiel uplatniteľných na analytické pracovné súbory podľa tretieho pododseku 
prvého odseku článku 14 ods. 1,

c) pravidiel týkajúcich sa medzinárodných vzťahov Europolu podľa článku 25 ods. 1,

d) pravidiel týkajúcich sa vzťahov medzi Europolom a orgánmi a agentúrami Spolo
čenstva alebo Únie, podľa článku 25 ods. 2,

e) pravidiel uplatňovania Služobného poriadku podľa článku 36 ods. 8 písm. c),

f) pravidiel pre výber a odvolanie riaditeľa a jeho zástupcov podľa článku 37 ods. 3 a 
7,

g) pravidiel o dôvernosti podľa v článku 39 ods. 1, 

h) rozpočtových pravidiel podľa článku 43. 

2. Pri prijímaní opatrení uvedených v ods. 1 písm. a), d), e) a h) je zloženie správnej rady 
také, ako je stanovené v článku 36 ods. 1. Správna rada prijme tieto opatrenia v súlade s 
postupom stanoveným v ustanoveniach ods. 1 písm. a), d), e) a h).

Rada prijme opatrenia uvedené v ods. 1 písm. b), c), f) a g) v súlade s postupom 
stanoveným v ods. 1 písm. b), c), f) a g).

KAPITOLA XI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 59
Transpozícia

Členské štáty uvedú [najneskôr do osemnástich mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia] svoje 
vnútroštátne právne predpisy do súladu s týmto rozhodnutím. 

Článok 60
Nahradenie

Toto rozhodnutie nahrádza dohovor o Europole a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, 
členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu od 1. januára 2010.

Článok 61
Zrušenie

Všetky opatrenia prijaté na implementáciu dohovoru o Europole sa rušia s účinnosťou od 1. 
januára 2010.
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Článok 62
Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej Únie.

2. Uplatňuje sa od 1. januára 2010. Články 58 a 59 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tohto rozhodnutia.
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PRÍLOHA I

Kategórie trestných činov podľa článku 4 ods. 2:

Nasledujúce trestné činy tak, ako sú definované v zákonoch členských štátov, sa 
pokladajú za závažné trestné činy:

účasť v organizovanej zločineckej skupine,–

terorizmus,–

obchodovanie s ľuďmi,–

pohlavné zneužívanie detí a detská pornografia,–

nezákonné obchodovanie s narkotikami a psychotropnými látkami,–

nezákonné obchodovanie so zbraňami, muníciou a výbušninami,–

korupcia,–

podvod vrátane podvodu, ktorý sa dotýka finančných záujmov Európskych –
spoločenstiev v zmysle Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev z 26. júla 1995,

legalizácia príjmov z trestnej činnosti,–

falšovanie meny vrátane eura,–

počítačová kriminalita,–

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nezákonného obchodovania s –
ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

pomoc pri nepovolenom vstupe a pobyte,–

vražda, ťažké ublíženie na zdraví,–

nezákonný obchod s ľudskými orgánmi a tkanivami,–

únos, nezákonné obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníkov,–

rasizmus a xenofóbia,–

organizovaná alebo ozbrojená lúpež,–
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nezákonné obchodovanie s kultúrnymi hodnotami vrátane starožitností a –
umeleckých diel,

podvod,–

vydieranie a hrubý nátlak,–

falšovanie výrobkov a výroba nelegálnych kópií výrobkov,–

falšovanie úradných dokumentov a obchodovanie s nimi,–

falšovanie platobných prostriedkov,–

nezákonné obchodovanie s hormonálnymi látkami a inými látkami –
stimulujúcimi rast,

nezákonné obchodovanie s jadrovým alebo rádioaktívnym materiálom,–

obchodovanie s odcudzenými motorovými vozidlami,–

znásilnenie,–

podpaľačstvo,–

trestné činy patriace do pôsobnosti Medzinárodného trestného tribunálu,–

nezákonné zmocnenie sa lietadla/lode,–

sabotáž.–
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PRÍLOHA II

Výsady a imunity uplatniteľné na Europol a členov jeho správnej rady:

1) Imunita voči súdnej právomoci a imunita voči prehľadaniu, zhabaniu, zabaveniu, 
konfiškácii a ktorejkoľvek inej forme postihu.

1. Europol požíva imunitu voči súdnej právomoci, pokiaľ ide o zodpovednosť uvedenú v 
článku 51 tohto rozhodnutia v prípade neoprávneného alebo nesprávneho spracovania 
údajov.

2. Imunita voči prehľadaniu, zhabaniu, zabaveniu, konfiškácii alebo ktorejkoľvek inej 
forme postihu sa vzťahuje na majetok, finančné prostriedky a aktíva Europolu, bez ohľadu 
na to na území ktorého členského štátu a v čej držbe sa nachádzajú.

2) Nedotknuteľnosť archívov

Archívy Europolu sú nedotknuteľné, bez ohľadu na to na území ktorého členského štátu a 
v čej držbe sa nachádzajú. Pod archívmi Europolu sa rozumejú záznamy, korešpondencia, 
dokumenty, rukopisy, údaje nachádzajúce sa v počítačoch alebo na nosičoch, fotografie, 
filmy, videozáznamy a zvukové záznamy patriace alebo nachádzajúce sa v držbe Europolu 
alebo ktoréhokoľvek zamestnanca, a akýkoľvek iný podobný materiál, ktorý rada aj riadite
ľ jednomyseľne označili za súčasť archívu Europolu.

3) Oslobodenie od daní a odvodov

1. V rozsahu svojich úradných činností je Europol, jeho aktíva, príjmy a iný majetok 
oslobodený od priamych daní.

2. Europol je oslobodený od nepriamych daní a odvodov zarátaných do ceny hnuteľného a 
nehnuteľného majetku a služieb, ktoré boli obstarané pre jeho úradné použitie a ktoré si vy
žiadali značné výdavky. Oslobodenie sa môže poskytnúť formou vrátenia.

3. Tovar zakúpený v súlade s týmto bodom, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane z 
pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, sa nepredá ani iným spôsobom neodstráni, okrem 
spôsobov, ktoré sú v súlade s podmienkami odsúhlasenými členským štátom, ktorý
oslobodenie poskytuje.

4. Oslobodenie sa neposkytne v prípade daní a odvodov, ktoré sa vyžadujú ako úhrada za 
špecifické poskytnuté služby.

4) Oslobodenie finančných prostriedkov od obmedzení

Bez toho, aby podliehal finančným kontrolám, nariadeniam, oznamovacej povinnosti v 
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súvislosti s finančnými transakciami alebo akýmkoľvek moratóriám smie Europol bez 
obmedzenia:

a) nakupovať akúkoľvek menu prostredníctvom úradne schválených miest, mať ju v držbe 
a disponovať s ňou,

b) mať účty vedené v ktorejkoľvek mene. 

5) Zjednodušenia a imunity týkajúce sa komunikácie

1. Členské štáty umožnia Europolu neobmedzenú komunikáciu z akýchkoľvek úradných 
dôvodov a bez potreby získania osobitného povolenia a chránia právo Europolu takto vo
ľne komunikovať. Europol má právo používať kódy a odosielať a prijímať úradnú kore
špondenciu a iné druhy úradnej komunikácie prostredníctvom kuriérskej služby alebo v 
zapečatených vreciach, pričom na obe varianty sa vzťahujú rovnaké výsady a imunity ako 
na diplomatickú kuriérsku službu a vrecia.

2. V rozsahu v akom je to zlučiteľné s Medzinárodným dohovorom o telekomunikáciách 
zo 6. novembra 1982 využíva Europol pri svojej úradnej komunikácii taký režim, ktorý nie 
je menej výhodný, než ten, ktorý poskytujú členské štáty medzinárodným organizáciám, 
vládam a ich diplomatickým misiám, pokiaľ ide o priority pre komunikáciu poštou, 
kábelogramom, telegrafom, prostredníctvom rádiového vysielania, televízneho prenosu, 
telefonicky, faxom, cez satelit alebo iné prostriedky komunikácie.

6) Vstup, pobyt a vycestovanie

Členské štáty uľahčia členom správnej rady Europolu, ak je to potrebné, ich vstup, pobyt a 
vycestovanie z ich územia za účelom výkonu služobných povinností. Požaduje sa však 
predloženie primeraného dokladu o tom, že osoby uplatňujúce si nárok na zaobchádzanie 
uvedené v tomto bode sú členmi správnej rady Europolu.

7) Výsady a imunity členov správnej rady Europolu

Na členov správnej rady Europolu sa vzťahujú tieto imunity:

a) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 40 tohto rozhodnutia, zostáva imunita v 
prípade akéhokoľvek súdneho konania vzhľadom na písomné alebo ústne vyjadrenia alebo 
činy členov správnej rady spojené s výkonom ich funkcií, zachovaná aj vtedy, keď už
osoby, na ktoré sa vzťahovala viac nie sú členmi správnej rady Europolu,

b) nedotknuteľnosť všetkých ich úradných písomností a dokumentov a iných úradných 
materiálov.

8) Výnimky z imunity
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Imunita poskytnutá členom správnej rady Europolu sa nevzťahuje na občianskoprávne 
žaloby o odškodnenie podané treťou stranou vrátane ublíženia na zdraví alebo úmrtia 
spôsobeného dopravnou nehodou zavinenou takouto osobou.
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9) Ochrana

Členské štáty na požiadanie riaditeľa podniknú všetky náležité kroky v súlade s vnútro
štátnymi právnymi predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany členov správnej rady 
Europolu, ktorých bezpečnosť je v dôsledku úradnej činnosti ohrozená.

10) Zbavenie imunity

1. Výsady a imunity poskytované v súlade s týmito ustanoveniami sa udeľujú v záujme 
Europolu a nie na osobné zvýhodnenie dotknutých jednotlivcov. Europol a všetky osoby, 
na ktoré sa takéto výsady a imunity vzťahujú, sú povinné dodržiavať vo všetky ostatných 
smeroch právne predpisy členských štátov.

2. Od riaditeľa sa vyžaduje, aby Europol zbavil imunity v prípadoch, v ktorých by táto 
imunita bránila výkonu spravodlivosti a v ktorých by sa zbavenie imunity mohlo realizovať
bez toho, aby boli dotknuté záujmy Europolu. Zbavenie imunity členov správnej rady 
Europolu patrí do pôsobnosti príslušných členských štátov. Vyžaduje sa od nich, aby 
členov správnej rady zbavili imunity v prípadoch, v ktorých by táto imunita bránila výkonu 
spravodlivosti a v ktorých by sa zbavenie imunity mohlo realizovať bez toho, aby boli 
dotknuté záujmy Europolu. 

3. Ak došlo k zbaveniu imunity uvedenej v bode 1.2, vykonáva sa prehľadanie a zhabanie 
nariadené súdnymi orgánmi členských štátov za prítomnosti riaditeľa alebo osôb, ktoré
poveril, v súlade s pravidlami zachovávania dôvernosti stanovenými v tomto rozhodnutí
alebo na jeho základe.

4. Europol za každých okolností spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, aby 
sa umožnil riadny výkon spravodlivosti, a zabraňuje zneužívaniu výsad a imunít udelených 
v súlade s týmito ustanoveniami.

5. Ak príslušný orgán alebo súdny orgán členského štátu zistí, že došlo k takémuto zneu
žitiu výsad a imunít udelených na základe týchto ustanovení, členský štát zodpovedný na 
zbavenie imunity podľa ods. 2 na žiadosť konzultuje s príslušnými orgánmi, aby zistil, či 
skutočne k zneužitiu došlo. Ak takéto konzultácie neprinesú uspokojujúci výsledok na 
oboch stranách, k vyriešeniu veci dôjde v súlade s konaním stanoveným v bode 11.

11) Riešenie sporov

1. Spory týkajúce sa zamietnutia zbavenia imunity Europolu alebo nejakého člena správnej 
rady Europolu sa prerokúvajú v Rade v súlade s konaním stanoveným v hlave VI Zmluvy 
o Európskej únii, s cieľom vyriešiť takéto spory.

2. Ak nedôjde k vyriešeniu týchto sporov, Rada jednomyseľne rozhodne o spôsoboch 
ktorými možno takéto spory vyriešiť.
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. 
As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to 
its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the 
Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific 
Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items 
below.

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the European Police Office 
(EUROPOL)

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy area: Area of Freedom, Security and Justice (titre 18)

Activity: Security and safeguarding liberties (chapitre 18.05)

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative 
assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

18 05 02: Europol

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

From 2010 onwards

(expected date of adoption and entry into force of the decision is 2008 but the 
decision will only take effect after the adoption of implementing measures, by 
2010)

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :

Budget 
line

Type of expenditure New EFTA 
contribution

Contributions 
from applicant 

countries

Heading in 
financial 

perspective



SK 61

SK

21 Differentiated appropriations.
22 Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA.
23 Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
24 Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
25 Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

18 05 02 Non-
comp

Diff21/22 NO NO NO No [3a…]

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type Section 
no.

2010 2011 2012 2013 n + 4 n + 5 
and 
later

Total

Operational expenditure23

Commitment 
Appropriations (CA)

8.1 a 82 83 84 85 334

Payment Appropriations 
(PA)

b 82 83 84 85 334

Administrative expenditure within reference amount24

Technical & 
administrative assistance 
(NDA)

8.2.4 c

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment 
Appropriations

a+c 82 83 84 85 334

Payment 
Appropriations

b+c 82 83 84 85 334

Administrative expenditure not included in reference amount25

Human resources and 
associated expenditure 
(NDA)

8.2.5 d 0.234 0.234 0.234 0.234 0.936
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26 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

Administrative costs, other 
than human resources and 
associated costs, not 
included in reference 
amount (NDA)

8.2.6 e 0.020 0.020 0.020 0.020 0.080

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost 
of Human Resources

a+c+
d+e

82.254 83.25
4

84.25
4

85.25
4

335.016

TOTAL PA including cost 
of Human Resources

b+c
+d+
e

82.254 83.25
4

84.25
4

85.25
4

335.016

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify 
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below 
(additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-
financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body Year 
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total

…………………….. f

TOTAL CA including 
co-financing

a+c
+d+
e+f

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

Ï Proposal is compatible with existing financial programming.

¨ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 
perspective.

¨ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement26 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial 
perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

Ï Proposal has no financial implications on revenue
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27 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

¨ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the 
effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Prior to
action 

[Year 
n-1]

Situation following action

Budget line Revenue [Yea
r n]

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]
27

a) Revenue in absolute terms

b) Change in revenue ∆

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate 
number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) –
see detail under point 8.2.1.

Annual requirements 2010 2011 2012 2013 n + 4 n + 5 
and 
later

Total number of human 
resources

2 2 2 2

See also attached establishment plan and indication of contract staff needs

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory 
Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include 
the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

Europol exists since 1995. Its objectives are to support and strengthen action by the 
competent authorities of the Member States and their mutual co-operation in preventing 
and combating serious crime and terrorism. The competence of Europol shall cover 
serious crime affecting two or more Member States, in particular organised crime and 



SK 64

SK

terrorism. 

The forms of crime to be regarded as serious crime (as laid down in the Annex to this 
Decision) are in line with the list provided for in the European Arrest warrant. It includes 
participation in a criminal organisation, terrorism, trafficking in human beings, sexual 
exploitation of children and child pornography, illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances, illicit trafficking in weapons, munitions and explosives, 
corruption, fraud, including that affecting the financial interests of the European 
Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of 
the European Communities' financial interests, laundering of the proceeds of crime, 
counterfeiting currency, including of the Euro, computer-related crime, environmental 
crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant 
species and varieties, facilitation of unauthorised entry and residence, murder, grievous 
bodily injury, illicit trade in human organs and tissue, kidnapping, illegal restraint and 
hostage-taking, racism and xenophobia, organised or armed robbery, illicit trafficking in
cultural goods, including antiques and works of art, swindling, racketeering and extortion, 
counterfeiting and piracy of products, forgery of administrative documents and trafficking 
therein, forgery of means of payment, illicit trafficking in hormonal substances and other 
growth promoters, illicit trafficking in nuclear or radioactive materials, trafficking in stolen 
vehicles, rape, arson, crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court, 
unlawful seizure of aircraft/ships, sabotage.

PRESENT TASKS:

Europol has the following principal tasks:

(1) the collection, storage, processing, analysis and exchange of information 
and intelligence forwarded particularly by the authorities of the Member 
States or third countries or bodies;

(2) the coordination, organisation and implementation of investigative and 
operational action carried out jointly with the Member States’ competent 
authorities or in the context of joint investigation teams, where appropriate 
in liaison with Eurojust;

(3) to notify the competent authorities of the Member States without delay of 
information concerning them and of any connections identified between 
criminal offences;

(4) to aid investigations in the Member States by forwarding all relevant 
information;

(5) to ask the competent authorities of the Member States concerned to 
conduct or coordinate investigations in specific cases;
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(6) to provide intelligence and analytical support to a Member State in 
connection with a major international event with a public order policing 
impact. 

Europol also has the following additional tasks:

(1) to develop specialist knowledge of the investigative procedures of the 
competent authorities in the Member States and to provide advice on 
investigations;

(2) to provide strategic intelligence to assist with and promote the efficient and 
effective use of the resources available at national and at Union level for 
operational activities and support of such activities;

(3) to prepare threat assessments and general situation reports related to its 
objective, including a yearly organised crime threat assessment.

Europol may in addition assist Member States in particular in the following areas:

(1) training of members of their competent authorities, where appropriate in 
cooperation with Cepol;

(2) organisation and equipment of those authorities through facilitating the 
provision of technical support between the Member States;

(3) crime prevention methods;

(4) technical and forensic methods and analysis, as well as investigative 
procedures.

NEW TASKS

The tasks performed today especially Analysis work files and exchange of intelligence are 
to be developed and more targeted to specific needs of law enforcement cooperation. 

The involvement of Europol in joint investigation teams should be enhanced as well.

In addition, Europol will have the new possibility to establish additional systems for 
processing personal data other than the Europol Information System or the Analysis Work 
Files.

Europol now relies (for 2007) on a budget of 68 million euros – still based on 
intergovernmental financing– which is distributed as follows (cf. OJ C 180, 2.8.2006):
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Personnel: 41 435 000

Other (administrative) expenditure: 6 559 000

Meetings mainly of the management board):
- incl. staff cost for 915.000 euros -

4 190 000

Information technology: 15 710 000

TOTAL 2007 67 894 000

The staff number amounts to 406 persons. Due to the specific activity of Europol, most 
part of the expenses is related to staff costs. In the financial framework an amount of 82 
million has been entered for Europol. This corresponds to an average increase of 6% a 
year.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal 
with other financial instruments and possible synergy

The replacement of the Convention by a Decision will simplify any amendment of 
Europol's framework by avoiding a lengthy ratification process. Application of 
EU staff regulations will avoid yearly burdensome procedures for the revision of 
the conditions of work and salaries of the staff. The Commission's role should 
also be enhanced in the decision making process as regards the work programme 
and the setting of priorities to Europol. 

The chairman of the Management Board and the Director may appear before the 
European Parliament with a view to discuss general questions relating to Europol 
(presently it is the Chair, who may be accompanied by the Director). This will 
enhance the democratic control over Europol.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the 
context of the ABM framework

The main outputs are the collection, storage and analysis of data and the 
management of information system. Relevant indicators are the number of 
analysis work files opened and the amount of data exchanged by the member 
states.

Europol shall also be involved in joint investigation teams. The number of 
operations conducted and the number of disrupted crimes, seizures or arrests are 
indicators of this activity.

Europol also produces intelligence products, threat assessments and general 
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28 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant 
comments" section of this point.

situation reports, including a yearly organised crime threat assessment.

In addition Europol will provide technical support to the Member States, will 
develop training, crime prevention methods, forensic methods and analysis.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)28 chosen for the implementation of the action.

J Jentralised Management

ٱ Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185
of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service 
mission

J Jhared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

J Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The Director will establish a monitoring system in order to collect indicators the 
effectiveness and efficiency of the duties performed within Europol.

6.2. Evaluation
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6.2.1. Ex-ante evaluation

The need for a change to Europol’s legal framework was recognised in the 
Hague Programme of 2004. At that time, the expectation still was that the 
Constitutional Treaty would enter into force and redefine Europol’s framework, 
mandate and tasks.

The Friends of the Presidency issued an option paper on the improvement 
needed.

The conclusion of the impact assessment was that even under the present Treaty 
a series of improvement is necessary, starting from the transformation of the 
Europol Convention into a Council Decision, together with EU financing and EU 
staff rules and 2/3 majority voting in the Management Board. On the operational 
side, main improvements needed include new processing tools (like databases), 
widening of possibilities for Europol to support Member States, direct access to 
national law enforcement databases and the introduction of a data protection 
officer.

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned 
from similar experiences in the past)

Work conducted in 2006 by the successive Presidencies on the future of Europol 
led to the adoption of Council conclusions in June 2006 and discussion on draft 
conclusions in December 2006. They underline the need to replace the 
Convention by a Decision and support EU financing and EU staff rules.

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

At the end of each year the Management board shall submit an annual report to 
the Commission, the Council and the European Parliament in conformity with 
Article 9(1).

Within five years after this Decision takes effect and every five years thereafter, 
the Governing Board shall Commission an independent external evaluation of the 
implementation of this Decision as well as of the activities carried out by 
Europol. 

Each evaluation shall assess the impact of this Decision, the utility, relevance, 
effectiveness and efficiency of Europol. The Management Board shall issue 
specific terms of reference in agreement with the Commission.

On this basis it will issue a report including the evaluation findings and 
recommendations. This report shall be forwarded to the Commission, the 
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29 OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.
30 OJ L 227, 19.8.2006, p. 3.

European Parliament and the Council and shall be made public.

7. Anti-fraud measures 

The financial rules applicable to Europol shall be adopted by the Management Board after 
having consulted the Commission. They may not depart from Commission Regulation 
(EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 200229 on the framework Financial 
Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) 
No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the 
European Communities30, unless specifically required for Europol’s operation and with the 
Commission’s prior consent. The budgetary authority shall be informed of these 
derogations.

The Director shall implement Europol’s budget.

1. By 1 March at the latest following each financial year, Europol’s accounting 
officer shall communicate the provisional accounts to the Commission’s 
accounting officer together with a report on the budgetary and financial 
management for that financial year. The Commission’s accounting officer shall 
consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies 
in accordance with Article 128 of Council Regulation (EC, Euratom) No 
1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general 
budget of the European Communities (Financial Regulation).

2. By 31 March at the latest following each financial year, the Commission’s 
accounting officer shall forward Europol’s provisional accounts to the Court of 
Auditors, together with a report on the budgetary and financial management for 
that financial year. The report on the budgetary and financial management for that 
financial year shall also be forwarded to the European Parliament and the 
Council.

3. On receipt of the Court of Auditors’ observations on Europol’s provisional 
accounts, pursuant to Article 129 of the Financial Regulation, the Director shall 
draw up Europol’s final accounts under his own responsibility and forward them
to the Management Board for an opinion.

4. The Management Board shall deliver an opinion on Europol’s final accounts.

5. By 1 July of the following year at the latest, the Director shall send the final 
accounts, together with the opinion of the Management Board, to the 
Commission, the Court of Auditors, the European Parliament and the Council.
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6. The final accounts shall be published.

7. The Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30 
September at the latest. He or she shall also send this reply to the Management 
Board.

8. Upon a recommendation from the Council, the European Parliament shall, before 
30 April of year n + 2, give a discharge to the Director of Europol in respect of 
the implementation of the budget for year n.
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8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions 
and outputs should be provided)

Type 
of 

output

Av. 
cost

Year 2010 
n

2011 2012 2013 Year 
n+4

Year n+5 and 
later

TOTAL

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

OPERATIONAL OBJECTIVE31:
support and 

strengthen action by the 
Member States and their mutual 
co-operation in preventing and 
combating serious crime and 
terrorism.

Action 1 :
collection , exchange and 
analysis of information.

Analysis Work Files - Output 1 30 30 30 30

Europol Information System - 
Output 2

20 20 20 20

Action 2 :
Intelligence and other support 
products including databases.

Output 1 10 10 10 10

TOTAL COST 60 82 -60 83 60 84 60 85 240 334

It is too soon to give a reliable breakdown of cost between the outputs. Moreover the number of outputs is a raw estimation.
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32 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
33 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
34 Cost of which is included within the reference amount.

8.2. Administrative Expenditure

8.2.1. Number and type of human resources

Types of 
post

Staff to be assigned to management of the action using existing and/or 
additional resources (number of posts/FTEs)

Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 Year n+5

Officials 
or 

temporar
y staff32

(XX 01 
01)

A*/AD 2

B*, 
C*/AST

Staff financed33 by 
art. XX 01 02

Other staff34

financed by art. XX 
01 04/05

TOTAL 2

See also establishment plan and indication of contract staff needs.

TABLEAU DES EFFECTIFS STATUTAIRES

Catégories 
et grades

Emplois prévision
s

2006 2007 2008 2009 2010

Réellement 
pourvus au 
31.12.2005

Autorisés dans le 
budget 

communautaire.

Autorisés dans le 
budget 

communautaire.

Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp.

AD 16

AD 15

AD 14 1 1 1 1
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AD 13 3 3 3 3

AD 12 3 3 3 3

AD 11 20 21 22 23

AD 10 30 30 30 30

AD 9 59 61 63 65

AD 8 107 107 107 107

AD 7 50 58 70 80

AD 6 43 43 43 43

AD 5 30 35 42 50

Total grade 
AD

0 0 0 0 346 362 384 405

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5 30 30 30 30

AST 4 24 24 24 24

AST 3

AST 2 1 1

AST 1 5 7 9 10

Total grade 
AST

0 0 0 0 0 60 62 63 64

Total 
général

0 0 0 0 0 406 424 447 469
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Total 
Effectifs

0 0 406 424 447

469

The increase in the nr of AD9/AD12 (3 each year) is limited to 20% of the total increase 
in AD grades each year

The assumption is that in addition approximately 10 Contract staff will be employed

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Commission staff should participate in the Management Board and the Head of national 
units meetings, as well as any ad hoc meetings and meetings in the Council in respect of 
Europol.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating 
from each of the sources)

Ï Posts currently allocated to the management of the programme to be 
replaced or extended

¨ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

¨ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

¨ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service 
(internal redeployment)

¨ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of 
the year in question
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35 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive 
Agency(ies) concerned.

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 –
Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line
(number and heading)

Year 
n

Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5 
and 
later

TOTA
L

1 Technical and administrative 
assistance (including related staff costs)

Executive agencies35

Other technical and 
administrative assistance

- intra muros

- extra muros

Total Technical and administrative 
assistance

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the 
reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources 2010 2011 2012 2013 Year n+4 TOTAL 
2010-
2013

Officials and temporary staff 
(XX 01 01)

0.234 0.234 0.234 0.234 0.936

Staff financed by Art XX 01 
02 (auxiliary, END, contract 
staff, etc.)
(specify budget line)

Total cost of Human Resources 
and associated costs (NOT in 

reference amount)

0.234 0.234 0.234 0.234 0.936

Calculation– Officials and Temporary agents
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36 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

2x117.000 = 234.000 euros

;;

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

2010 2011 2012 2013 Year 
n+4

Year 
n+5 
and 
later

TOTAL

XX 01 02 11 01 – Missions 0.020 0.020 0.020 0.020 0.080

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences

XX 01 02 11 03 – Committees36

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations

XX 01 02 11 05 - Information systems

2. Total Other Management Expenditure 
(XX 01 02 11)

3. Other expenditure of an 
administrative nature (specify 
including reference to budget line)

Total Administrative expenditure, other 
than human resources and associated costs 

(NOT included in reference amount)

0.020 0.020 0.020 0.020 0.080

::

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

Two members of Commission staff attending to an average of 10 missions yearly for 
a cost estimated at 1000 euros.


