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Spoštovani gospod predsednik, 

Komisija se zahvaljuje Državnemu zboru za obrazloženo mnenje o predlogu uredbe Sveta o 
ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva {COM (2013) 534 final} in se opravičuje za 
zapozneli odgovor. 

Komisija je v Sporočilu z dne 27. novembra 2013 (COM (2013) 851) natančno analizirala 
argumente, ki jih je predložil Državni zbor z vidika načela subsidiarnosti. Na podlagi analize 
različnih argumentov je Komisija sklenila, da je njen predlog z dne 17. julija 2013 v skladu z 
načelom subsidiarnosti, in se odločila, da ga ohrani. Poudarila pa je, da bo med 
zakonodajnim postopkom upoštevala obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov. 

Ta dopis obravnava argumente, ki jih je predložil Državni zbor in ki se po oceni Komisije ne 
nanašajo na načelo subsidiarnosti in zato ne spadajo na področje uporabe mehanizma za 
preverjanje subsidiarnosti in Sporočila Komisije. 

V zvezi s temi vprašanji želi Komisija pripomniti naslednje: 

Državni zbor je izrazil zaskrbljenost, da ima predlog daljnosežne posledice na slovensko 
ustavno in zakonsko ureditev ter delo pristojnih slovenskih organov. 

Komisija meni, da bi bil s predlaganim decentraliziranim in integriranim uradom ustrezno 
upoštevan cilj Unije za učinkovit boj proti kršitvam, ki škodijo finančnim interesom Unije. 
Unija je v skladu s členom 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije pristojna za vzpostavitev 
organa za preiskavo in pregon kaznivih dejanj, kot je Evropsko javno tožilstvo. 

Predlagani decentralizirani in integrirani model temelji na spoštovanju nacionalnih pravnih 
tradicij in pravosodnih sistemov držav članic. To dokazuje zlasti dejstvo, da bi predlagani 
evropski delegirani tožilci bili nacionalni tožilci, ki poznajo svoje nacionalne pristojnosti in 
so vključeni v državni tožilski sistem, s čimer sta zagotovljena tesna povezava in sodelovanje 
z nacionalnimi organi. Izvajanje preiskovalnih ukrepov in sodni nadzor bi ostala v 
pristojnosti držav ăanic na nacionalni ravni. Prav tako bi nacionalni sodniki sodili 
obdolžencem na podlagi nacionalnega materialnega prava. 

V skladu s tem Komisija meni, da je s svojim predlogom dosegla primerno ravnovesje med 
ciljem učinkovitejše zaščite finančnih interesov Unije z ustanovitvijo Evropskega javnega 
tožilstva in učinkom, ki bi ga to lahko imelo na slovensko ustavno in zakonsko ureditev. 
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Komisija bo med zakonodajnim postopkom ustrezno upoštevala mnenja nacionalnih 
parlamentov. 

Komisija upa, da je s temi pojasnili odgovorila na pomisleke Državnega zbora Republike 
Slovenije in se veseli nadaljevanja skupnega političnega dialoga v prihodnosti. 

S spoštovanjem, 

Maroš Šefčovič 
Podpredsednik 
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