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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 1 december 2014
om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anmälan om landets önskan att delta i
unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete som antagits före
Lissabonfördragets ikraftträdande och som inte ingår i Schengenregelverket
(2014/858/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, särskilt artikel 10.5, jämförd med artikel 4 i protokoll nr
21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa samt
artikel 331.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 10.4 i protokoll nr 36 får Förenade kungariket senast sex månader före utgången av den övergångs
period på fem år som avses i artikel 10.3 i protokoll nr 36 meddela rådet att landet, när det gäller unionsakter på
området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete som antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande, inte
godtar kommissionens och domstolens befogenheter i enlighet med artikel 10.1 i protokoll nr 36.

(2)

Genom en skrivelse till rådets ordförande av den 24 juli 2013 utnyttjade Förenade kungariket ovannämnda möj
lighet och meddelade att landet inte godtar dessa befogenheter för kommissionen och domstolen, med följden att
de berörda akterna på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete upphörde att gälla för Förenade
kungariket den 1 december 2014.

(3)

Enligt artikel 10.5 i protokoll nr 36 får Förenade kungariket meddela att landet önskar delta i akter som inte
längre är tillämpliga på landet.

(4)

Genom en skrivelse till rådets ordförande den 1 december 2014 utnyttjade Förenade kungariket denna möjlighet
och meddelade sin önskan att delta i vissa av ovanstående akter.

(5)

För de berörda akter som inte ingår i Schengenregelverket hänvisar artikel 10.5 i protokoll nr 36 till protokoll
nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa,
där det i artikel 4 hänvisas till det förfarande som föreskrivs i artikel 331.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. I den sistnämnda bestämmelsen föreskrivs att kommissionen ska bekräfta deltagandet av den
medlemsstat som önskar delta samt, i förekommande fall, konstatera att villkoren för deltagande är uppfyllda.

(6)

Enligt artikel 10.5 sista meningen i protokoll nr 36 ska unionens institutioner och Förenade kungariket sträva
efter att på nytt få Förenade kungariket att i så stor utsträckning som möjligt delta i unionens regelverk på
området med frihet, säkerhet och rättvisa, utan att detta allvarligt påverkar den praktiska genomförbarheten av
regelverkets olika delar, samtidigt som deras samstämmighet respekteras.

(7)

Villkoren i artikel 10.5 sista meningen i protokoll nr 36 är uppfyllda för de akter som Förenade kungariket har
anmält och som förtecknas i bilagan till detta beslut.

(8)

Förenade kungarikets deltagande i de akter som förtecknas i bilagan till detta beslut bör därför bekräftas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förenade kungarikets deltagande i de rättsakter som förtecknas i bilagan till detta beslut bekräftas från dagen för
ikraftträdandet av detta beslut.
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Artikel 2
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Det träder i kraft den 1 december 2014.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2014.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

1.

Gemensam åtgärd 97/827/RIF av den 5 december 1997 om införande av en ordning för utvärdering av
tillämpning och genomförande på nationell nivå av internationella åtaganden i kampen mot den organiserade
brottsligheten (EGT L 344, 15.12.1997, s. 7)

2.

Rådets akt av den 18 december 1997 om upprättande av konventionen, upprättad på grundval av artikel K 3
i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
(EGT C 24, 23.1.1998, s. 1)

3.

Gemensam åtgärd 98/700/RIF den 3 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget
om Europeiska unionen om inrättandet av ett europeiskt system för arkivering av bilder (Fado) (EGT L 333,
9.12.1998, s. 4)

4.

Rådets beslut 2000/375/RIF av den 29 maj 2000 om bekämpning av barnpornografi på Internet
(EGT L 138, 9.6.2000, s. 1)

5.

Rådets beslut 2000/641/RIF av den 17 oktober 2000 om inrättande av ett sekretariat för de gemensamma
tillsynsorgan för dataskydd som bildades genom konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
(Europolkonventionen), konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och konven
tionen om tillämpning av Schengenavtalet om det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma
gränserna (Schengenkonventionen) (EGT L 271, 24.10.2000, s. 1)

6.

Rådets beslut 2000/642/RIF av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finan
sunderrättelseenheter avseende utbyte av information (EGT L 271, 24.10.2000, s. 4)

7.

Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot
grov brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1)

8.

Rådets beslut 2002/348/RIF av den 25 april 2002 om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en inter
nationell dimension (EGT L 121, 8.5.2002, s. 1)

9.

Rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper (EGT L 162,
20.6.2002, s. 1)

10.

Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande
mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1)

11.

Rådets beslut 2003/659/RIF av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44)

12.

Rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkän
nande på bötesstraff (EUT L 76, 22.3.2005, s. 16)

13.

Rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkän
nande på beslut om förverkande (EUT L 328, 24.11.2006, s. 59)

14.

Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseut
byte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386,
29.12.2006, s. 89)

15.

Rådets beslut 2007/412/RIF av den 12 juni 2007 om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i
samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (EUT L 155, 15.6.2007, s. 76)

16.

Rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för
återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från
brott (EUT L 332, 18.12.2007, s. 103)
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17.

Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i
Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat (EUT L 220,
15.8.2008, s. 32)

18.

Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa
dessa inom Europeiska unionen (EUT L 327, 5.12.2008, s. 27)

19.

Rådets beslut 2008/976/RIF av den 16 december 2008 om det europeiska rättsliga nätverket (EUT L 348,
24.12.2008, s. 130)

20.

Rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om förstärkning av Eurojust och om ändring av
beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EUT L 138,
4.6.2009, s. 14)

21.

Rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009 om ändring av rambesluten 2002/584/RIF,
2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF och 2008/947/RIF och om stärkande av medborgarnas proces
suella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande
när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen (EUT L 81, 27.3.2009, s. 24)

22.

Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23)

23.

Rådets beslut 2009/316/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av det europeiska informationssystemet för
utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF (EUT L 93,
7.4.2009, s. 33)

24.

Rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)
(EUT L 121, 15.5.2009, s. 37)

25.

Rådets rambeslut 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om tillämpning mellan Europeiska unionens
medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ
till tillfälligt frihetsberövande (EUT L 294, 11.11.2009, s. 20)

26.

Rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av informationsteknik för tullän
damål (EUT L 323, 10.12.2009, s. 20)

27.

Rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för
Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information
(EUT L 325, 11.12.2009, s. 6)

28.

Rådets beslut 2009/936/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för
Europols analysregister (EUT L 325, 11.12.2009, s. 14)

29.

Rådets beslut 2009/968/RIF av den 30 november 2009 om antagande av sekretessbestämmelser för
Europolinformation (EUT L 332, 17.12.2009, s. 17)

