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SKLEPI
SKLEP SVETA
z dne 20. decembra 2012
o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Poljskem
(2013/3/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija
2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju
boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (1), ter zlasti
člena 2(3) in člena 25 Sklepa,

(4)

Poljska je v skladu s členom 36(2) Sklepa 2008/615/PNZ
obvestila generalni sekretariat Sveta o nacionalnih
zbirkah podatkov o preiskavah DNK, za katere se upora
bljajo členi 2 do 6 navedenega sklepa, ter o pogojih za
avtomatizirano iskanje iz člena 3(1) navedenega sklepa.

(5)

V skladu s točko 1.1 poglavja 4 Priloge k Sklepu
2008/616/PNZ se vprašalnik, ki ga je pripravila ustrezna
delovna skupina Sveta, nanaša na vsako avtomatizirano
izmenjavo podatkov in ga država članica izpolni takoj,
ko meni, da izpolnjuje predpogoje za delitev podatkov v
ustrezni kategoriji podatkov.

(6)

Poljska je izpolnila vprašalnik o varstvu podatkov in
vprašalnik o izmenjavi podatkov o DNK.

(7)

Poljska je opravila uspešen preskus s Slovaško.

(8)

Na Poljskem je bil opravljen ocenjevalni obisk, o katerem
je slovaška ocenjevalna skupina pripravila poročilo in ga
poslala ustrezni delovni skupini Sveta.

(9)

Celovito poročilo o oceni, v katerem so povzeti rezultati
vprašalnika, ocenjevalnega obiska in preskusa izmenjave
podatkov o DNK, je bilo predloženo Svetu –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija
2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ (2) ter zlasti člena 20
Sklepa in poglavja 4 Priloge k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

V skladu s Protokolom o prehodni ureditvi, priloženim k
Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske
unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za
atomsko energijo, akti institucij, organov, uradov in
agencij Unije, sprejeti pred začetkom veljavnosti
Lizbonske pogodbe, ohranijo pravni učinek, dokler niso
razveljavljeni, razglašeni za nične ali spremenjeni zaradi
izvajanja Pogodb.

Skladno s tem se uporablja člen 25 Sklepa
2008/615/PNZ, Svet pa mora soglasno odločiti, ali
države članice izvajajo določbe poglavja 6 navedenega
sklepa.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
(3)

Člen 20 Sklepa 2008/616/PNZ določa, da se sklepi iz
člena 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ sprejemajo na podlagi
poročila o oceni, ki temelji na vprašalniku. Kar zadeva
avtomatizirano izmenjavo podatkov v skladu s poglavjem
2 Sklepa 2008/615/PNZ, se poročilo o oceni pripravi na
podlagi ocenjevalnega obiska in preskusa.

(1) UL L 210, 6.8.2008, str. 1.
(2) UL L 210, 6.8.2008, str. 12.

Člen 1
Poljska za namene avtomatiziranega iskanja in primerjave poda
tkov o DNK v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov
iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati
in pošiljati osebne podatke v skladu s členoma 3 in 4 navede
nega sklepa, in sicer od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.
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Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. decembra 2012
Za Svet
Predsednik
E. FLOURENTZOU

