OZNÁMENIE
12/2021
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. apríla 2021
č.: 22386/2021/130
o vyhlásení Slovenskej republiky súvisiace s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12.
októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej
prokuratúry vo vzťahu k niektorým nástrojom Európskej únie v oblasti justičnej
spolupráce v trestných veciach.

1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014
o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (ďalej len „smernica o EVP“).
K čl. 33
V súlade s článkom 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41 z 3. apríla 2014 o
európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (ďalej len „smernica o EVP“)
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej
spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry, týmto oznamuje Európskej komisii, že
Európska prokuratúra je pri výkone svojich právomocí stanovených v článkoch 22, 23 a 25
nariadenia Rady EÚ 2017/1939 príslušná konať ako vydávajúci orgán v zmysle článku 2
písm. c) bodu i) smernice o EVP. Európska prokuratúra je okrem toho príslušná konať ako
vykonávajúci orgán v zmysle článku 2 písm. d) smernice o EVP na účely poskytovania
informácií alebo dôkazov, ktoré Európska prokuratúra už získala alebo môže získať po začatí
vyšetrovania v rámci svojej právomoci.
Ak je európsky vyšetrovací príkaz adresovaný Európskej prokuratúre ako vykonávajúcemu
orgánu, mal by sa zaslať ústrediu Európskej prokuratúry. V naliehavých prípadoch ho možno
zaslať priamo európskemu delegovanému prokurátorovi v Slovenskej republike. V takom
prípade by sa mala zaslať kópia ústrediu Európskej prokuratúry.
2)
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve
väzby medzi členskými štátmi Európskej únie.
K čl. 6 ods. 1
V súlade s článkom 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009
o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako
alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie, Slovenská republika ako členský
štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej

prokuratúry, týmto informuje Generálny sekretariát Rady, že Európska prokuratúra je pri
výkone svojich právomocí stanovených v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia Rady (EÚ)
2017/1939 príslušná konať ako vydávajúci orgán v súlade s rámcovým rozhodnutím
2009/829/SVV.
3)
Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi
Európskej únie z 29. mája 2000 vrátane protokolu k nemu zo 16. októbra 2001.
K čl. 24 ods. 1
V súlade s článkom 24 ods. 1 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi
členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000 (ďalej len „dohovor“) sa vyhlásenie
adresované 6. apríla 2021 Rade Európy zo strany Slovenskej republiky v súvislosti s
Európskym dohovorom o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959 a protokolmi k
nemu vzťahuje aj na tento dohovor.
V súlade s článkom 24 ods. 1 dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že Európska
prokuratúra je pri výkone svojich právomocí stanovených v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia
Rady (EÚ) 2017/1939 príslušná vydávať žiadosti v súlade s článkom 18 dohovoru a konať
ako príslušný orgán v súlade s článkom 19 ods. 2 a článkom 20 ods. 1 až 5 dohovoru.
Žiadosti adresované Európskej prokuratúre ako dožiadanému orgánu by sa mali zasielať
ústrediu Európskej prokuratúry. V naliehavých prípadoch ich možno zaslať priamo
európskemu delegovanému prokurátorovi v Slovenskej republike. V takomto prípade by sa
mala zaslať kópia ústrediu Európskej prokuratúry.
4)
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní
kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní.
K čl. 4 ods. 2
V súlade s článkom 4 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. októbra 2009
o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej
spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry, týmto informuje Generálny sekretariát
Rady, že Európska prokuratúra je pri výkone svojich právomocí ustanovených v článkoch 22,
23 a 25 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 „príslušným orgánom“ v zmysle článku 3 písm. b)
rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV.

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

