L 345/6

CS

Úřední věstník Evropské unie

1.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 1. prosince 2014
o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie
v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis
(2014/858/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na protokol č. 36 o přechodných ustanoveních, a zejména na čl. 10 odst. 5 uvedeného protokolu ve spojení
s článkem 4 protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva
a čl. 331 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle čl. 10 odst. 4 protokolu č. 36 může Spojené království nejpozději šest měsíců před uplynutím přechodného
období podle čl. 10 odst. 3 protokolu č. 36 oznámit Radě, že v případě aktů Unie v oblasti policejní spolupráce
a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, nepřijímá
pravomoci Komise a Soudního dvora podle čl. 10 odst. 1 protokolu č. 36.

(2)

Dopisem předsedovi Rady ze dne 24. července 2013 Spojené království využilo výše uvedené možnosti a ozná
milo, že nepřijímá uvedené pravomoci Komise a Soudního dvora, v důsledku čehož se příslušné akty v oblasti
policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech přestanou vztahovat na Spojené království dne 1. pro
since 2014.

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 5 protokolu č. 36 umožňuje Spojenému království oznámit, že si přeje účastnit se aktů,
jež se na ně přestaly vztahovat.

(4)

Dopisem, který byl adresován předsedovi Rady a který nabývá účinku dne 1. prosince 2014, Spojené království
využilo uvedené možnosti a oznámilo, že si přeje účastnit se některých z výše uvedených aktů.

(5)

V případě aktů, které nejsou součástí schengenského acquis, odkazuje čl. 10 odst. 5 protokolu č. 36 na protokol
č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, jehož článek 4
odkazuje na postup podle čl. 331 odst. 1 SFEU. Podle tohoto posledně uvedeného ustanovení Komise potvrzuje
účast členským státům, které si účast přejí, a v případě potřeby stanoví, že jsou splněny podmínky účasti.

(6)

Podle poslední věty čl. 10 odst. 5 protokolu č. 36 usilují orgány Unie a Spojené království o obnovení co největší
možné míry účasti Spojeného království v acquis Unie v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, aniž by došlo
k vážnému narušení praktické funkčnosti jeho jednotlivých částí a za současného respektování jejich soudržnosti.

(7)

Podmínky stanovené v poslední větě čl. 10 odst. 5 protokolu č. 36 jsou splněny u těch aktů oznámených
Spojeným královstvím, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

(8)

Účast Spojeného království na aktech uvedených v příloze tohoto rozhodnutí by proto měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Účast Spojeného království na aktech uvedených v příloze tohoto rozhodnutí se potvrzuje ode dne vstupu tohoto
rozhodnutí v platnost.
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Článek 2
Toto rozhodnutí se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.
Vstupuje v platnost dne 1. prosince 2014.

V Bruselu dne 1. prosince 2014.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

1.

Společná akce 97/827/SVV ze dne 5. prosince 1997 o vytvoření mechanismu pro hodnocení uplatňování
a provádění mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni
(Úř. věst. L 344, 15.12.1997, s. 7).

2.

Akt Rady ze dne 18. prosince 1997, kterým se na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii vypracovává
Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 1).

3.

Společná akce 98/700/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské
unii o zřízení Evropského systému archivace vyobrazení (FADO) (Úř. věst. L 333, 9.12.1998, s. 4).

4.

Rozhodnutí Rady 2000/375/SVV ze dne 29. května 2000 o boji proti dětské pornografii na internetu
(Úř. věst. L 138, 9.6.2000, s. 1).

5.

Rozhodnutí Rady 2000/641/SVV ze dne 17. října 2000, kterým se zřizuje sekretariát pro společné kontrolní
orgány pověřené ochranou údajů vytvořené Úmluvou o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluvou
o Europolu), Úmluvou o používání informačních technologií pro celní účely a Úmluvou k provedení Schen
genské dohody o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Schengenskou úmluvou)
(Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s. 1).

6.

Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodaj
skými jednotkami členských států při výměně informací (Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s. 4).

7.

Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).

8.

Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy
mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 1).

9.

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech
(Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1).

10.

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postu
pech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

11.

Rozhodnutí Rady 2003/659/SVV ze dne 18. června 2003 o změně rozhodnutí Rady o zřízení Evropské
jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) 2002/187/SVV za účelem posílení boje proti závažné trestné
činnosti (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 44).

12.

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uzná
vání peněžitých trestů a pokut (Úř. věst. L 76, 22.3.2005, s. 16).

13.

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59).

14.

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních
a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006,
s. 89).

15.

Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV ze dne 12. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/348/SVV
o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 76).

16.

Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku
z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné
činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103).
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17.

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských
státech Evropské unie při novém trestním řízení (Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 32).

18.

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného
uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením
osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 27).

19.

Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti (Úř. věst. L 348,
24.12.2008, s. 130).

20.

Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí
2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti zá
važné trestné činnosti (Úř. věst. L 138, 4.6.2009, s. 14).

21.

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí
2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují
procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná
v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně (Úř. věst. L 81, 27.3.2009, s. 24).

22.

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací
z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23).

23.

Rozhodnutí Rady 2009/316/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků
trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 33).

24.

Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)
(Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).

25.

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání
rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie
(Úř. věst. L 294, 11.11.2009, s. 20).

26.

Rozhodnutí Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní
účely (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 20).

27.

Rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující
vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací (Úř. věst. L 325,
11.12.2009, s. 6).

28.

Rozhodnutí Rady 2009/936/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla pro
analytické pracovní soubory Europol (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 14).

29.

Rozhodnutí Rady 2009/968/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají pravidla o důvěrnosti infor
mací Europolu (Úř. věst. L 332, 17.12.2009, s. 17).

