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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS
2012 m. gruodžio 20 d.
dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Lenkijoje pradžios
(2013/3/ES)
riatui apie nacionalines DNR analizės duomenų rinkme
nas, kurioms taikomi Sprendimo 2008/615/TVR 2–6
straipsniai, ir apie to sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje
nurodytas automatinės paieškos sąlygas;

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo,
visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikals
tamumu srityje (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnį,

(5)

vadovaujantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 4
skyriaus 1.1 punktu, atitinkama Tarybos darbo grupė
parengia klausimyną dėl kiekvieno automatinio keitimosi
duomenimis, ir kai valstybė narė mano, kad ji atitinka
keitimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis
sąlygas, ji turi atsakyti į atitinkamo klausimyno klausi
mus;

(6)

Lenkija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir
klausimyno apie keitimąsi DNR duomenimis klausimus;

(7)

Lenkija sėkmingai atliko bandomąjį sistemos patikrinimą
su Slovakija;

(8)

Lenkijoje buvo surengtas vertinimo vizitas, o Slovakijos
vertinimo grupė parengė šio vertinimo vizito ataskaitą ir
pateikė ją atitinkamai Tarybos darbo grupei;

(9)

Tarybai pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje
apibendrinami klausimyno, vertinimo vizito ir keitimosi
DNR duomenimis sistemos bandomojo patikrinimo
rezultatai,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą
2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR įgyvendinimo (2),
ypač į jo 20 straipsnį ir priedo 4 skyrių,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

pagal Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų,
pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos
bendrijos steigimo sutarties, Sąjungos institucijų, įstaigų,
organų ir agentūrų aktų, priimtų prieš įsigaliojant Lisa
bonos sutarčiai, teisinė galia išlieka tol, kol įgyvendinant
Sutartis tie aktai nepanaikinami, neanuliuojami arba iš
dalies nepakeičiami;

todėl taikytinas Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnis,
ir Taryba turi vieningai nuspręsti, ar valstybės narės yra
įgyvendinusios to sprendimo 6 skyriaus nuostatas;

Sprendimo 2008/616/TVR 20 straipsnyje nustatyta, kad
Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalyje nuro
dyti sprendimai turi būti priimami remiantis įvertinimo
ataskaita, kuri grindžiama klausimynu. Kalbant apie auto
matinį keitimąsi duomenimis pagal Sprendimo
2008/615/TVR 2 skyrių, įvertinimo ataskaita turi būti
grindžiama vertinimo vizito ir bandomojo sistemos
patikrinimo rezultatais;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
(4)

vadovaudamasi Sprendimo 2008/615/TVR 36 straipsnio
2 dalimi, Lenkija pranešė Tarybos Generaliniam sekreto

(1) OL L 210, 2008 8 6, p. 1.
(2) OL L 210, 2008 8 6, p. 12.

Automatinės DNR duomenų paieškos ir lyginimo srityje Lenkija
visiškai įgyvendino bendrąsias Sprendimo 2008/615/TVR 6
skyriaus nuostatas dėl duomenų apsaugos ir nuo šio sprendimo
įsigaliojimo dienos turi teisę gauti bei teikti asmens duomenis
pagal to sprendimo 3 ir 4 straipsnius.
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2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 20 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
E. FLOURENTZOU
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