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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Δεκεμβρίου 2012
για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Πολωνία
(2013/3/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η Πολωνία έχει γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου τα εθνικά αρχεία DNA στα οποία εφαρμόζονται
τα άρθρα 2 έως 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ και τις
προϋποθέσεις της αυτοματοποιημένης αναζήτησης που ανα
φέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφα
σης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 της εν λόγω
απόφασης.

(5)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 σημείο 1.1 του παραρτήματος
της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, το ερωτηματολόγιο που
εκπονείται από την αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβου
λίου αφορά καθεμία από τις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές
δεδομένων και πρέπει να απαντηθεί από ένα κράτος μέλος
μόλις κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή
δεδομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(6)

Η Πολωνία έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την
προστασία δεδομένων και το ερωτηματολόγιο σχετικά με
την ανταλλαγή δεδομένων DNA.

(7)

Η Πολωνία πραγματοποίησε με επιτυχία πιλοτική εφαρμογή
από κοινού με τη Σλοβακία.

(8)

Έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη αξιολόγησης στην Πολωνία
και έχει καταρτισθεί από τη σλοβακική ομάδα αξιολόγησης
έκθεση σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, η οποία έχει δια
βιβασθεί στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου.

(9)

Έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο συνολική έκθεση αξιολόγη
σης, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ερωτη
ματολογίου, της επίσκεψης αξιολόγησης και της πιλοτικής
εφαρμογής σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων DNA,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής
συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρα
τίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (1), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 3 και το άρθρο 25,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης
2008/615/ΔΕΥ (2), και ιδίως το άρθρο 20 και το κεφάλαιο 4
του παραρτήματος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές
διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρω
παϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, τα έννομα αποτελέ
σματα των πράξεων των θεσμικών οργάνων, των λοιπών
οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης που έχουν εκδοθεί
πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας
διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυ
ρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών.

(2)

Ως εκ τούτου, το άρθρο 25 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ
τυγχάνει εφαρμογής και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει
ομόφωνα εάν τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις
του κεφαλαίου 6 της εν λόγω απόφασης.

(3)

Το άρθρο 20 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ προβλέπει ότι
οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2
της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ πρέπει να λαμβάνονται βάσει
έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο.
Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων
σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ,
η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε επίσκεψη αξιο
λόγησης και σε πιλοτική εφαρμογή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης και σύγκρι
σης δεδομένων DNA, η Πολωνία έχει εφαρμόσει πλήρως τις γενικές
διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων του κεφαλαίου 6
της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ και δικαιούται να λαμβάνει και να
παρέχει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της εν
λόγω απόφασης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
απόφασης.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της εκδόσεώς της.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ε. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ
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