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RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 14. októbra 2011 (18.10)
(OR. en)

15278/11

JAI 715
DAPIX 130
CRIMORG 177
ENFOPOL 347
ENFOCUSTOM 116

POZNÁMKA K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát
Komu: COREPER/Rada
Č. predch. dok.: 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Predmet: Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a 

spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov 
Európskej únie („švédske rámcové rozhodnutie“)
– posúdenie miery, do akej členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami 
rámcového rozhodnutia, podľa článku 11 ods. 2
– správa

1. Pracovná skupina pre výmenu informácií a ochranu údajov (DAPIX) na zasadnutí 

22. septembra 2011 rokovala a v zásade dosiahla dohodu o návrhu správy o posúdení miery, 

do akej členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami rámcového rozhodnutia Rady 

2006/960/SVV. Ďalšie pripomienky k správe predložené predsedníctvu po zasadnutí sa 

uvádzajú v dokumente 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 

298 ENFOCUSTOM 95. Členské štáty sa vyzvali, aby sa do 14. októbra 2011 dohodli na 

nových zmenách a doplneniach; členské štáty nevzniesli žiadne námietky.

2. Coreper sa preto vyzýva, aby Rade predložil návrh správy uvedený v prílohe k tejto 

poznámke a navrhol jej, aby ho prijala ako jeden z bodov A programu.
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PRÍLOHA

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a 

spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej 

únie 

(„švédske rámcové rozhodnutie“)

– posúdenie miery, do akej členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami rámcového 

rozhodnutia, podľa článku 11 ods. 2

Správa

1. Úvod

Cieľom rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 („švédske rámcové 

rozhodnutie“)1 je zabezpečiť, aby sa určité informácie zásadného významu pre presadzovanie práva 

vymieňali v rámci Únie rýchlym spôsobom. Zároveň je v spoločnom záujme členských štátov, aby 

sa vytvorila vhodná rovnováha medzi rýchlou a účinnou spoluprácou pri presadzovaní práva a 

dohodnutými zásadami a pravidlami na ochranu údajov, základnými slobodami, ľudskými právami 

a osobnými slobodami.

V článku 11 ods. 1 rámcového rozhodnutia sa ustanovuje, že členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedeného rámcového rozhodnutia do 

19. decembra 2008.

V článku 11 ods. 2 sa ustanovuje, že Komisia predloží Rade do 19. decembra 2010 správu o 

uplatňovaní rámcového rozhodnutia. Okrem toho Rada posúdi, do akej miery dosiahli členské štáty 

súlad s ustanoveniami rámcového rozhodnutia. Toto posúdenie sa uskutoční pred 19. decembrom 

2011.

2. Cieľ a rozsah pôsobnosti právneho predpisu

„Švédskym rámcovým rozhodnutím“ sa vykonáva „zásada dostupnosti“. Členské štáty 

zabezpečia, aby sa na cezhraničné poskytovanie informácií neuplatňovali prísnejšie podmienky ako 

  
1 Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií 

a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej 
únie, uverejnené v Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89, korigendum v Ú. v. EÚ L 75, 
15.3.2007, s. 26.
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na vnútroštátnej úrovni, a to aj v súvislosti so súhlasom súdu alebo povolením pred poskytnutím 

informácií, pričom príslušný orgán uplatní pri rozhodovaní rovnaké pravidlá ako vo výlučne 

vnútroštátnom prípade.

Rámcovým rozhodnutím sa poskytuje široký právny základ pre výmenu informácií medzi 

členskými štátmi na účely vyšetrovania trestných činov alebo operácií kriminálneho spravodajstva a 

jeho cieľom je účinná a rýchla výmena informácií a spravodajských informácií medzi 

vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva. Vymedzujú sa v ňom spoločné pravidlá o postupoch, 

lehotách a dôvodoch odmietnutia a obsahuje návrhy vzorových formulárov na výmenu informácií.

Na účely rámcového rozhodnutia pojem „informácie a spravodajské informácie“ zahŕňa informácie 

alebo údaje,

- ktoré majú k dispozícii orgány presadzovania práva,

- ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci alebo súkromné subjekty a ktoré sú dostupné 

orgánom presadzovania práva bez toho, aby boli použité donucovacie opatrenia.

3. Praktické aspekty vykonávania

Na vykonávanie a používanie rámcového rozhodnutia sa vypracovali „usmernenia“2. V prílohách sa 

uvádzajú prehľady o situácii v jednotlivých krajinách (jeden prehľad na členských štát) a zoznamy 

príslušných orgánov presadzovania práva, kontaktné údaje pre naliehavé prípady a dvojstranné a iné 

dohody ponechané v platnosti. Okrem toho sa v nich uvádzajú nepovinné formuláre žiadosti o 

informácie a spravodajské informácie.

Obsah týchto kategórií závisí od vnútroštátnych právnych predpisov a v rámci prehľadov o situácii 

v jednotlivých krajinách uvedených v prílohe III sa uvádza praktické usmernenie. V týchto 

zoznamoch, ktoré nie sú vyčerpávajúce, sa uvádza druh informácií dostupných v súvislosti s 

rámcovým rozhodnutím.

V súlade s článkom 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia môže výmena informácií a spravodajských 

informácií pri uplatňovaní pravidiel tohto rámcového rozhodnutia prebiehať prostredníctvom 

  
2 Usmernenia na vykonávanie rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV, pozri 9512/1/10 

REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1.
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akéhokoľvek existujúceho kanála pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva.

Považovalo sa však za užitočné zostaviť zoznam kontaktných údajov, ktoré možno využiť v 

naliehavých prípadoch (príloha V k usmerneniam).

V rámcovom rozhodnutí 2006/960/SVV sa nevymedzil pojem naliehavý prípad a členské štáty sa 

dohodli na racionálnom prístupe k článku 4 ods. 1, aby sa zabezpečil reštriktívny výklad pojmu 

naliehavý prípad. Naliehavosť žiadosti by sa mala posudzovať individuálne a v usmerneniach sa 

uvádza, aké okolnosti by sa mali považovať za naliehavé.

Informácie a spravodajské informácie by sa mali poskytovať aj Europolu a Eurojustu, pokiaľ sa ich 

výmena týka trestného činu alebo trestnej činnosti patriacej do ich právomoci. V spolupráci s 

Europolom sa používajú manipulačné kódy, ktoré sa líšia od podmienok používania uvedených vo 

formulároch švédskeho rámcového rozhodnutia. Manipulačné kódy Europolu sa môžu zadávať pri 

použití aplikácie SIENA a pri vkladaní údajov do informačného systému Europolu. Pri spracúvaní 

informácií a spravodajských informácií doručených Europolu sa okrem podmienok použitia 

uvedených odosielateľom formulára použijú konkrétne manipulačné kódy Europolu.

4. Pracovný dokument útvarov Komisie o uplatňovaní švédskeho rámcového rozhodnutia

Podľa článku 11 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV vydala Komisia 13. mája 2011 

správu vo forme pracovného dokumentu útvarov Komisie3. Pracovný dokument Komisie sa 

sústredil na uplatňovanie rámcového rozhodnutia v období od decembra 2008 to decembra 2010.

Takmer dve tretiny členských štátov transponovali švédske rámcové rozhodnutie do vnútroštátnych 

právnych predpisov do 31. decembra 2010; Členské štáty, ktoré nedodržali lehotu na transpozíciu, 

uviedli ako hlavný dôvod zdĺhavé konanie v parlamente. Členské štáty zatiaľ dosiahli súlad s 

ustanoveniami o oznamovaní dvojstranných a viacstranných dohôd o spolupráci a údajov o 

národných kontaktných miestach, ako aj o príslušných orgánoch podľa článku 2 písm. a) rámcového 

rozhodnutia.

  
3 Pozri 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50.
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Väčšina členských štátov uviedla, že rámcové rozhodnutie nevyužívajú na vyžiadanie informácií 

pravidelne. Konkrétne formuláre uvedené v prílohách k rámcovému rozhodnutiu sa vo všeobecnosti 

nevyužívajú na žiadosti o informácie a ich poskytovanie, pretože takýto postup sa považuje za 

zložitý a náročný. Z informácií o postupe v naliehavých prípadoch však vyplýva, že základné 

zásady rámcového rozhodnutia sa vykonali.

V závere dokumentu Komisie sa uvádza, že rámcové rozhodnutie ešte nedosiahlo svoj plný 

potenciál. Jeho význam by sa ešte posilnil ďalšou výmenou informácií v rámci „prümských 

rozhodnutí“ a projektom koordinácie interoperability IMS (UMF II).

5. Posúdenie dosiahnutia súladu

Spoľahlivých kvantitatívnych informácií o výmene informácií na účely presadzovania práva s 

výslovným odkazom na švédske rámcové rozhodnutie je málo, keďže nie všetky členské štáty ho 

vykonali. V tejto správe preto nemožno podať komplexný obraz o uplatňovaní rámcového 

rozhodnutia.

Na druhej strane skutočnosť, že jeho základné zásady sa najmä v súvislosti s postupom v 

naliehavých prípadoch vykonali, vedie k domnienke, že hlavný cieľ rámcového rozhodnutia je 

plnený častejšie, ako sa ukazujú štatistiky.

Členské štáty vo všeobecnosti potvrdili záver Komisie, že rámcové rozhodnutie ešte nedosiahlo 

svoj plný potenciál. Pri posudzovaní, do akej miery sa dosiahol súlad s rámcovým rozhodnutím, 

predsedníctvo preto vyzvalo členské štáty, aby zohľadnili najmä tri otázky:
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a) Dosahuje švédske rámcové rozhodnutie svoj cieľ, t. j. zjednodušenie cezhraničnej 

výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva?

Všeobecné normy cezhraničnej výmeny informácií požadované v rámcovom rozhodnutí už 

často existovali. Preto nemožno konštatovať, že by sa postup viditeľne zlepšil. Zo špecificky 

technického hľadiska je potrebné poznamenať, že používanie formulárov A a B na podávanie 

žiadostí a žiadanie o informácie výmenu informácií komplikuje, pretože sa pokladá za náročné.

Väčšina členských štátov uprednostňuje výmenu správ v podobe bežného textu.

Pokiaľ však ide o otázku, či členské štáty uplatňujú rovnaké podmienky na cezhraničnú a 

vnútroštátnu výmenu informácií, možno uviesť, že podmienky uplatňované pri cezhraničnej 

výmene informácií nie sú prísnejšie ako podmienky uplatňované pri výmene informácií na 

vnútroštátnej úrovni.

b) Má administratívne zaťaženie vplyv na dosiahnutie súladu?

Určené lehoty sa vo všeobecnosti považujú za užitočné, najmä pokiaľ ide o naliehavé 

žiadosti, pre ktoré sa zaviedli postupy, ktoré umožňujú odpovedať najneskôr do ôsmich hodín.

Napríklad ustanovenia o dôvodoch, pre ktoré nemožno odpovedať na žiadosť v určenej lehote, sa za 

administratívne zaťaženie nepovažujú.

Poskytovanie informácií alebo spravodajských informácií Europolu a Eurojustu, ktoré nebolo 

nevyhnutné, sa však považovalo, v prípade Europolu, za zbytočnú duplikáciu, keď sa výmena 

informácií neuskutočňovala prostredníctvom aplikácie SIENA, alebo, v prípade Eurojustu, za 

činnosť bez pridanej hodnoty.

c) Je výmena informácií a spravodajských informácií na základe rámcového rozhodnutia 

spontánnejšia?

Spontánna výmena informácií sa považuje za veľmi dôležitú pre cezhraničnú policajnú 

spoluprácu. Špecifické podmienky rámcového rozhodnutia sú flexibilné a umožňujú spontánnejšiu 

cezhraničnú výmenu informácií, keď to uľahčuje odhaľovanie, predchádzanie alebo vyšetrovanie 

trestných činov na základe európskeho zatykača. Správy sa vymieňajú prostredníctvom všetkých 

existujúcich kanálov, ale zriedka sa uvádza, že sa tak deje na základe rámcového rozhodnutia.
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6. Závery

Členské štáty uvádzajú, že švédske rámcové rozhodnutie ešte nedosiahlo svoj plný potenciál.

Ten by sa mohol dosiahnuť jeho úplným vykonaním a ďalším zjednodušením formulárov, ale aj 

vypracovaním štruktúrovaných nástrojov výmeny informácií, okrem iného univerzálnym formátom 

správ (Universal Messaging Format – UMF) a sústredením sa na aplikáciu SIENA ako 

uprednostňovaný kanál na výmenu informácií.

Okrem toho sa z organizačného hľadiska navrhlo dôraznejšie presadzovanie jednotných 

kontaktných miest a zlepšiť na operačnej úrovni informovanosť o možnostiach a spôsoboch 

cezhraničnej výmeny informácií na účely presadzovania práva.

________________________


