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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júla 1996 bol v Bruseli
prijatý Protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii
Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev
formou predbežných rozhodnutí. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom
uznesením č. 952 z 13. mája 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa
článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k
protokolu 28. mája 2004. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej
únie, depozitára dohovoru, 31. mája 2004. Protokol nadobudol platnosť 29. decembra 1998 na
základe článku 4 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2004 na
základe článku 5 ods. 4.
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K oznámeniu č. 620
2004 Z. z.

PROTOKOL vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii
Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych

spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí
Vysoké zmluvné strany dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré majú byť pripojené k dohovoru:

Článok 1

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc, za podmienok ustanovených v tomto
protokole, vydávať predbežné rozhodnutia o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho
policajného úradu (ďalej len „Dohovor o Europole“).

Článok 2
1. Každý členský štát môže formou vyhlásenia v čase podpísania tohto protokolu alebo kedykoľvek

potom prijať právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydávať predbežné
rozhodnutia o interpretácii Dohovoru o Europole za podmienok, ktoré sú uvedené buď v odseku
2 písm. a), alebo v odseku 2 písm. b).

2. Členský štát môže vo svojom vyhlásení podľa odseku 1 určiť, že buď

a) každý súd alebo tribunál uvedeného štátu, proti rozhodnutiam ktorého neexistuje podľa
vnútroštátnych právnych predpisov opravný prostriedok, môže požiadať Súdny dvor
Európskych spoločenstiev, aby vydal predbežné rozhodnutie o otázke, ktorá vznikla pri ním
prejednávanom spore a ktorá sa týka interpretácie Dohovoru o Europole, ak sa tento súd
alebo tribunál domnieva, že rozhodnutie o tejto otázke je nevyhnutné na to, aby mu
umožnilo vyniesť rozsudok,

alebo

b) každý súd alebo tribunál uvedeného štátu môže požiadať Súdny dvor Európskych
spoločenstiev, aby vydal predbežné rozhodnutie o otázke, ktorá vznikla pri ním
prejednávanom spore a ktorá sa týka interpretácie Dohovoru o Europole, ak sa tento súd
alebo tribunál domnieva, že rozhodnutie o zmienenej otázke je nevyhnutné na to, aby mu to
umožnilo vyniesť rozsudok.

Článok 3
1. Pri vydávaní rozhodnutí platí protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a

rokovací poriadok Súdneho dvora.

2. Podľa štatútu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má každý členský štát, či už vykonal
alebo nevykonal vyhlásenie podľa článku 2, právo predložiť fakty o prípade alebo písomné
poznámky Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev v prípade sporov, ktoré vzniknú v súlade
s článkom 1.

Článok 4
1. Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými

požiadavkami.

2. Členské štáty informujú depozitára o splnení svojich príslušných ústavných predpisov, ktoré sa
vzťahujú na prijatie tohto protokolu, a oznámiť mu každé vyhlásenie urobené podľa článku 2.

3. Tento protokol nadobudne platnosť 90 dní po oznámení uvedenom v odseku 2 zaslanom
posledným členským štátom, ktorý bol členom Európskej únie k dátumu prijatia zákona
obsahujúceho text protokolu radou a ktorý ako posledný splnil túto formalitu. Protokol však
nemôže nadobudnúť platnosť skôr, ako nadobudne platnosť Dohovor o Europole.

Článok 5
1. Tento protokol je otvorený na pristúpenie pre každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Listiny o pristúpení sa ukladajú u depozitára.
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3. Text tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu, ktorý je vypracovaný Radou Európskej
únie, bude autentický.

4. Vo vzťahu k štátu, ktorý k nemu pristúpi, nadobudne tento protokol platnosť 90 dní odo dňa
uloženia listiny o pristúpení alebo v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak ju v čase
uplynutia uvedeného obdobia 90 dní ešte nenadobudol.

Článok 6

Každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie a pristúpi k Dohovoru o Europole v súlade s
článkom 46 dohovoru, má akceptovať ustanovenia tohto protokolu.

Článok 7
1. Zmeny tohto protokolu môže navrhnúť každý členský štát, ktorý je vysokou zmluvnou stranou.

Každý návrh na zmenu sa zasiela depozitárovi, ktorý ho predloží rade.

2. Zmeny ustanovuje rada, ktorá odporučí, aby boli prijaté členskými štátmi v súlade s ich
príslušnými ústavnými požiadavkami.

3. Takto ustanovené zmeny nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 4.

Článok 8
1. Generálny tajomník Rady Európskej únie vykonáva úlohu depozitára tohto protokolu.

2. Oznámenia, listiny a výmeny listov, ktoré sa týkajú protokolu, bude depozitár uverejňovať v
Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (Official Journal of the European Communities).
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P R O T O C O L
drawn up on the ba sis of Ar tic le K.3 of the Tre a ty on Eu ro pe an Union, on the

in ter pre ta tion, by way of pre li mi na ry ru lings, by the Co urt of Jus ti ce of the Eu ro pe an
Com mu ni ties of the Con ven tion on the es tab lis hment of a Eu ro pe an Po li ce Of fi ce

THE HIGH CON TRAC TING PAR TIES,

HAVE AG RE ED on the fol lo wing pro vi sions, which
shall be an ne xed to the Con ven tion:

Ar tic le 1

The Co urt of Jus ti ce of the Eu ro pe an Com mu ni ties
shall have ju ris dic tion, un der the con di tions laid down
in this Pro to col, to give pre li mi na ry ru lings on the
in ter pre ta tion of the Con ven tion on the es tab lis hment
of a Eu ro pe an Po li ce Of fi ce, he re i naf ter re fer red to as
‘the Eu ro pol Con ven tion`.

Ar tic le 2

1. By a dec la ra tion made at the time of the sig ning of
this Pro to col or at any time the re af ter, any Mem ber
Sta te shall be able to ac cept the ju ris dic tion of the
Co urt of Jus ti ce of the Eu ro pe an Com mu ni ties to give
pre li mi na ry ru lings on the in ter pre ta tion of the
Eu ro pol Con ven tion un der the con di tions spe ci fied in
eit her pa ra graph 2 (a) or (b).

2. A Mem ber Sta te ma king a dec la ra tion un der
pa ra graph 1 may spe ci fy that eit her:
(a) any co urt or tri bu nal of that Sta te aga inst who se

de ci sions the re is no ju di cial re me dy un der
na tio nal law may re qu est the Co urt of Jus ti ce of the 
Eu ro pe an Com mu ni ties to give a pre li mi na ry
ru ling on a qu es tion ra i sed in a case pen ding be fo re
it and con cer ning the in ter pre ta tion of the Eu ro pol
Con ven tion if that co urt or tri bu nal con si ders that
a de ci sion on the qu es tion is ne ces sa ry to enab le it
to give jud gment; 

or
(b) any co urt or tri bu nal of that Sta te may re qu est the

Co urt of Jus ti ce of the Eu ro pe an Com mu ni ties to
give a pre li mi na ry ru ling on a qu es tion ra i sed in
a case pen ding be fo re it and con cer ning the
in ter pre ta tion of the Eu ro pol Con ven tion if that
co urt or tri bu nal con si ders that a de ci sion on the
qu es tion is ne ces sa ry to enab le it to give jud gment.

Ar tic le 3

1. The Pro to col on the Sta tu te of the Co urt of Jus ti ce
of the Eu ro pe an Com mu ni ties and the Ru les of
Pro ce du re of that Co urt of Jus ti ce shall ap ply.

2. In ac cor dan ce with the Sta tu te of the Co urt of
Jus ti ce of the Eu ro pe an Com mu ni ties, any Mem ber
Sta te, whet her or not it has made a dec la ra tion
pur su ant to Ar tic le 2, shall be en tit led to sub mit
sta te ments of case or writ ten ob ser va tions to the Co urt
of Jus ti ce of the Eu ro pe an Com mu ni ties in ca ses
which ari se un der Ar tic le 1.

Ar tic le 4

1. This Pro to col shall be sub ject to adop tion by the
Mem ber Sta tes in ac cor dan ce with the ir res pec ti ve
con sti tu tio nal re qu i re ments.

2. Mem ber Sta tes shall no ti fy the de po si ta ry of the
com ple tion of the ir res pec ti ve con sti tu tio nal
re qu i re ments for adop ting this Pro to col and
com mu ni ca te to him any dec la ra tion made pur su ant to 
Ar tic le 2.

3. This Pro to col shall en ter into for ce 90 days af ter
the no ti fi ca tion, re fer red to in pa ra graph 2, by the
Mem ber Sta te which, be ing a mem ber of the Eu ro pe an
Union on the date of adop tion by the Co un cil of the act
dra wing up this Pro to col, is the last to ful fil that
for ma li ty. Ho we ver, it shall at the ear liest en ter into
for ce at the same time as the Eu ro pol Con ven tion.

Ar tic le 5

1. This Pro to col shall be open to ac ces sion by any
Sta te that be co mes a mem ber of the Eu ro pe an Union.

2. In stru ments of ac ces sion shall be de po si ted with
the de po si ta ry.

3. The text of this Pro to col in the lan gu a ge of the
ac ce ding Sta te, drawn up by the Co un cil of the
Eu ro pe an Union, shall be aut hen tic.

4. This Pro to col shall en ter into for ce with res pect to
any Sta te that ac ce des to it 90 days af ter the date of
de po sit of its in stru ment of ac ces sion, or on the date of
the en try into for ce of this Pro to col if the lat ter has not
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yet come into for ce when the said pe riod of 90 days
ex pi res.

Ar tic le 6

Any Sta te that be co mes a mem ber of the Eu ro pe an
Union and ac ce des to the Eu ro pol Con ven tion in
ac cor dan ce with Ar tic le 46 the re of shall ac cept the
pro vi sions of this Pro to col.

Ar tic le 7

1. Amen dments to this Pro to col may be pro po sed by
any Mem ber Sta te, be ing a High Con trac ting Par ty. Any 
pro po sal for an amen dment shall be sent to the
de po si ta ry, who shall for ward it to the Co un cil.

2. Amen dments shall be es tab lis hed by the Co un cil,
which shall re com mend that they be adop ted by the
Mem ber Sta tes in ac cor dan ce with the ir res pec ti ve
con sti tu tio nal re qu i re ments.

3. Amen dments thus es tab lis hed shall en ter into
for ce in ac cor dan ce with the pro vi sions of Ar tic le 4.

Ar tic le 8

1. The Secretary-General of the Co un cil of the
Eu ro pe an Union shall act as de po si ta ry of this
Pro to col.

2. The de po si ta ry shall pub lish in the Of fi cial
Jo ur nal of the Eu ro pe an Com mu ni ties the
no ti fi ca tions, in stru ments or com mu ni ca tions
con cer ning this Pro to col.
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