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Förteckning över unionsakter som antogs före Lissabonfördragets ikraftträdande inom området
polissamarbete och straffrättsligt samarbete som upphör att vara tillämpliga på Förenade
kungariket från och med den 1 december 2014 i enlighet med andra meningen i artikel 10.4
i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser
(2014/C 430/03)
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
Denna förteckning har upprättats av öppenhetsskäl och offentliggörs endast i informationssyfte.
I protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser, fogat till fördragen, fastställs det i artikel 10.4 att
Förenade kungariket fram till den 31 maj 2014 får meddela att landet inte godtar kommissionens
och domstolens fulla befogenheter när det gäller akter inom området polissamarbete och
straffrättsligt samarbete som antogs före Lissabonfördragets ikraftträdande. Förenade kungariket
meddelade detta den 24 juli 2013. Akterna i fråga, som Förenade kungariket inte kommer att ha
getts rätt att delta i på nytt i enlighet med artikel 10.5 i protokoll nr 36, kommer därmed att
upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den 1 december 2014.
För enkelhetens skull har denna förteckning utformats så att de akter varigenom en huvudakt änd
rats eller genomförts eller som på annat vis är nära kopplade till en huvudakt listats tillsammans
med huvudakten, under denna.
Förteckningen över akter som Förenade kungariket har rätt att delta i på nytt i enlighet med
artikel 10.5 i protokoll nr 36 är ett resultat av det beslut som antagits av rådet vad gäller Scheng
enbestämmelser (se rådets beslut 2014/857/EU (1)) samt det beslut som antagits av kommissionen
vad gäller unionsbestämmelser som inte avser Schengen (se kommissionens beslut
2014/858/EU (2)).
I.

Unionsbestämmelser som inte avser Schengen inom området polissamarbete och straffrättsligt samarbete
som upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den 1 december 2014

1.

Rådets akt av den 10 mars 1995 om upprättandet av konventionen om ett förenklat förfarande för utlämning
mellan Europeiska unionens medlemsstater samt nämnda konvention undertecknad den 10 mars 1995 (EGT C 78,
30.3.1995, s. 1)

2.

Rådets akt av den 26 juli 1995 om utarbetandet av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finan
siella intressen samt nämnda konvention undertecknad den 26 juli 1995 (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48)
— Rådets akt av den 27 september 1996 om upprättande av ett protokoll till konventionen om skydd av Europe
iska gemenskapernas finansiella intressen samt nämnda protokoll undertecknat den 27 september 1996
(EGT C 313, 23.10.1996, s. 1)
— Rådets akt av den 29 november 1996 om upprättande på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska
unionen av protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av
konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt nämnda protokoll underteck
nat den 29 november 1996 (EGT C 151, 20.5.1997, s. 1)
— Rådets akt av den 19 juni 1997 om utarbetande av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen samt nämnda andra protokoll undertecknat den 19 juni 1997 (EGT C 221,
19.7.1997, s. 11)

3.

Gemensam åtgärd 96/277/RIF av den 22 april 1996 beslutad av rådet på grundval av artikel K.3 i Fördraget om
Europeiska unionen, om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan
Europeiska unionens medlemsstater (EGT L 105, 27.4.1996, s. 1)

(1) Rådets beslut 2014/857/EU av den 1 december 2014 om anmälan från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att
få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket som ingår i unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
och om ändring av rådets beslut 2000/365/EG och 2004/926/EG (EUT L 345, 1.12.2014, s. 1).
(2) Kommissionens beslut 2014/858/EU av den 1 december 2014 om anmälan från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
om att få delta i unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete vilka antagits före Lissabonfördragets
ikraftträdande och inte ingår i Schengenregelverket (EUT L 345, 1.12.2014, s. 6).
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4.

Rådets akt av den 27 september 1996 om upprättande av konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens
medlemsstater samt konventionen undertecknad den 27 september 1996 (EGT C 313, 23.10.1996, s. 11)

5.

Gemensam åtgärd 96/610/RIF av den 15 oktober 1996 på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unio
nen om att upprätta och föra ett register över specialiserad kompetens, skicklighet och sakkunskap när det gäller att
bekämpa terrorism för att underlätta samarbetet med att bekämpa terrorism mellan Europeiska unionens med
lemsstater (EGT L 273, 25.10.1996, s. 1)

6.

Gemensam åtgärd 96/698/RIF av den 29 november 1996 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget
om Europeiska unionen om samarbete mellan tullmyndigheter och företag för att bekämpa olaglig narkotikahandel
(EGT L 322, 12.12.1996, s. 3)

7.

Gemensam åtgärd 96/699/RIF av den 29 november 1996 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget
om Europeiska unionen om utbyte av information om kemisk profilanalys av narkotika för att underlätta ett
förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna i kampen mot olaglig narkotikahandel (EGT L 322, 12.12.1996, s. 5)

8.

Gemensam åtgärd 96/747/RIF av den 29 november 1996 antagen av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget
om Europeiska unionen om att upprätta och föra ett register över specialiserad kompetens, skicklighet och
sakkunskap när det gäller att bekämpa internationell organiserad brottslighet för att underlätta samarbetet mellan
Europeiska unionens medlemsstater i fråga om verkställighet (EGT L 342, 31.12.1996, s. 2)

9.

Gemensam åtgärd 96/750/RIF av den 17 december 1996 antagen av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget
om Europeiska unionen om tillnärmning av Europeiska unionens medlemsstaters lagstiftning och praktiska
tillämpning för att bekämpa narkotikamissbruk samt förebygga och bekämpa olaglig narkotikahandel (EGT L 342,
31.12.1996, s. 6)

10. Rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen
av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens
medlemsstater är delaktiga i samt nämnda konvention undertecknad den 26 maj 1997 (EGT C 195, 25.6.1997,
s. 1)
— Rådets beslut 2003/642/RIF av den 22 juli 2003 om tillämpningen på Gibraltar av konventionen om kamp mot
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Unionens medlemsstater är delaktiga i
(EUT L 226, 10.9.2003, s. 27)
11. Gemensam åtgärd 97/339/RIF av den 26 maj 1997 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen om samarbete på området för allmän ordning och säkerhet (EGT L 147, 5.6.1997, s. 1)
12. Gemensam åtgärd 97/372/RIF av den 9 juni 1997 antagen av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen, om förfining av kriterier för målinriktade kontroller, urvalsmetoder osv. och insamlande av
tull– och polisuppgifter (EGT L 159, 17.6.1997, s. 1)
13. Rådets akt av den 17 juni 1998 om upprättande av konventionen om kördiskvalifikationer samt konventionen
undertecknad den 17 juni 1998 (EGT C 216, 10.7.1998, s. 1)
14. Gemensam åtgärd 98/427/RIF av den 29 juni 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen om goda rutiner vid inbördes rättshjälp i brottmål (EGT L 191, 7.7.1998, s. 1)
15. Gemensam åtgärd 98/699/RIF av den 3 december 1998 antagen av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och
vinning av brott (EGT L 333, 9.12.1998, s. 1)
16. Rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol (EGT C 26,
30.1.1999, s. 23)
— Rådets beslut av den 2 december 1999 om ändring av rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av
tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol i fråga om fastställande av löneförmåner, pensioner och andra eko
nomiska ersättningar i euro (EGT C 364, 17.12.1999, s. 3)
17. Rådets beslut 2000/261/RIF av den 27 mars 2000 om ett förbättrat informationsutbyte i kampen mot helförfalsk
ningar av resehandlingar (EGT L 81, 1.4.2000, s. 1)
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18. Rådets rambeslut 2000/383/RIF av den 29 maj 2000 om förstärkning av skyddet mot förfalskning i samband med
införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder (EGT L 140, 14.6.2000, s. 1)
— Rådets rambeslut 2001/888/RIF av den 6 december 2001 om ändring av rambeslut 2000/383/RIF om förstärk
ning av skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder
(EGT L 329, 14.12.2001, s. 3)
19. Rådets rambeslut 2001/413/RIF av den 28 maj 2001 om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra
betalningsmedel än kontanter (EGT L 149, 2.6.2001, s. 1)
20. Rådets beslut 2001/419/RIF av den 28 maj 2001 om översändande av prover med kontrollerade ämnen
(EGT L 150, 6.6.2001, s. 1)
21. Rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag
och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (EGT L 182, 5.7.2001, s. 1)
22. Rådets beslut 2001/887/RIF av den 6 december 2001 om skydd av euron mot förfalskning (EGT L 329,
14.12.2001, s. 1)
23. Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3)
— Rådets rambeslut 2008/919/RIF av den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekäm
pande av terrorism (EUT L 330, 9.12.2008, s. 21)
24. Rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med
avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
(EGT L 167, 26.6.2002, s. 1)
25. Rådets beslut 2002/956/RIF av den 28 november 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av
offentliga personer (EGT L 333, 10.12.2002, s. 1)
— Rådets beslut 2009/796/RIF av den 4 juni 2009 om ändring av beslut 2002/956/RIF om inrättande av ett euro
peiskt nätverk för skydd av offentliga personer (EUT L 283, 30.10.2009, s. 62)
26. Rådets beslut 2002/996/RIF av den 28 november 2002 om införande av en ordning för utvärdering av rättssyste
men och genomförandet av dessa på nationell nivå i kampen mot terrorismen (EGT L 349, 24.12.2002, s. 1)
27. Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn
(EUT L 192, 31.7.2003, s. 54)
28. Rådets beslut 2003/335/RIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser (EUT L 118, 14.5.2003, s. 12)
29. Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder
för olaglig narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, s. 8)
30. Rådets beslut 2004/919/EG av den 22 december 2004 om bekämpande av fordonsbrottslighet med gränsöverskri
dande verkningar (EUT L 389, 30.12.2004, s. 28)
31. Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/69/RIF av den 24 januari 2005 om utbyte av vissa uppgifter med Interpol
(EUT L 27, 29.1.2005, s. 61)
32. Rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom
som härrör från brott (EUT L 68, 15.3.2005, s. 49)
33. Rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya
psykoaktiva ämnen (EUT L 127, 20.5.2005, s. 32)
— Rådets beslut 1999/615/RIF av den 13 september 1999 om att definiera ämnet 4-MTA som en ny syntetisk
drog som skall underställas nödvändiga kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder (EGT L 244, 16.9.1999,
s. 1)
— Rådets beslut 2002/188/RIF av den 28 februari 2002 om kontrollåtgärder och straffbestämmelser avseende den
nya syntetiska drogen PMMA (EGT L 63, 6.3.2002, s. 14)
— Rådets beslut 2003/847/RIF av den 27 november 2003 om kontrollåtgärder och straffrättsliga sanktioner
avseende de nya syntetiska drogerna 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2 (EUT L 321, 6.12.2003, s. 64)
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— Rådets beslut 2008/206/RIF av den 3 mars 2008 om att definiera 1-bensylpiperazin (BZP) som ett nytt psyko
aktivt ämne som ska underställas kontrollåtgärder och straffrättsliga bestämmelser (EUT L 63, 7.3.2008, s. 45)
34. Rådets beslut 2005/511/RIF av den 12 juli 2005 om skydd av euron mot förfalskning genom att Europol utses till
centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron (EUT L 185, 16.7.2005, s. 35)
35. Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller
terroristbrott (EUT L 253, 29.9.2005, s. 22)
36. Rådets beslut 2006/560/RIF av den 24 juli 2006 om ändring av beslut 2003/170/RIF om gemensamt utnyttjande
av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (EUT L 219, 10.8.2006, s. 31)
37. Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1) (1)
— Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
(EUT L 210, 6.8.2008, s. 12)
— Rådets rambeslut 2009/905/RIF av den 30 november 2009 om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltek
niska tjänster som utför laboratorieverksamhet (EUT L 322, 9.12.2009, s. 14)
38. Rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unio
nens medlemsstaters särskilda insatsgrupper (EUT L 210, 6.8.2008, s. 73)
39. Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300,
11.11.2008, s. 42)
40. Rådets beslut 2008/852/RIF av den 24 oktober 2008 om ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter
(EUT L 301, 12.11.2008, s. 38)
41. Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för
rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen (EUT L 328, 6.12.2008, s. 55)
42. Rådets rambeslut 2008/947/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder
(EUT L 337, 16.12.2008, s. 102) (2)
43. Rådets beslut 2009/902/RIF av den 30 november 2009 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande
av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF (EUT L 321, 8.12.2009, s. 44)
44. Avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater undertecknat den 25 juni
2003 (EUT L 181, 19.7.2003, s. 34)
— Rådets beslut 2009/820/Gusp av den 23 oktober 2009 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet
om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och av avtalet om ömsesidig rättslig
hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 291, 7.11.2009, s. 40)
45. Avtal om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater undertecknat den 25 juni 2003
(EUT L 181, 19.7.2003, s. 27)
— Rådets beslut 2009/820/Gusp av den 23 oktober 2009 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet
om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och av avtalet om ömsesidig rättslig
hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (EUT L 291, 7.11.2009, s. 40)
(1) Denna akt och de två akter som listas tillsammans med den (de s.k. Prümbesluten) är föremål för övergångsåtgärder i enlighet med rådets
beslut 2014/836/EU av den 27 november 2014 om fastställande av vissa följd- och övergångsarrangemang gällande Förenade kungari
ket Storbritannien och Nordirlands avbrutna deltagande i vissa unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
som har antagits före ikraftträdandet av Lissabonfördraget (EUT L 343, 28.11.2014, s. 11) samt för andra särskilda åtgärder i enlighet
med rådets beslut 2014/ 837/EU av den 27 november 2014 om fastställande av vissa direkta ekonomiska konsekvenser till följd av att
Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland upphör att delta i vissa unionsakter på området polissamarbete och straffrättsligt
samarbete som har antagits före ikraftträdandet av Lissabonfördraget (EUT L 343, 28.11.2014, s. 17).
(2) Ett uttalande om denna akt har lämnats till protokollet för rådets möte den 21 oktober 2014 varigenom Förenade kungariket ”åtar sig
[…] att i god tid se över förtjänsterna med att meddela sitt deltagande i denna åtgärd. För denna översyn kommer Förenade kungariket att offentliggöra
en bedömning av denna åtgärds potentiella konsekvenser”.
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— Rådets beslut 2009/933/Gusp av den 30 november 2009 om utvidgning på Europeiska unionens vägnar av den
territoriella räckvidden för avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater
(EUT L 325, 11.12.2009, s. 4)
46. Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande
av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden (EUT L 328, 15.12.2009, s. 42)
II. Schengenbestämmelser inom området polissamarbete och straffrättsligt samarbete som upphör att vara
tillämpliga på Förenade kungariket från och med den 1 december 2014
47. Följande bestämmelser och akter rörande konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av
den 14 juni 1985 (EGT L 239, 22.9.2000, s. 19)
— Artikel 27.2 och 27.3
— Kapitel 1 om polisiärt samarbete – artikel 47.4
— Italiens anslutningsavtal – artiklarna 2 och 4 – förklaringen* om artiklarna 2 och 3
— Spaniens anslutningsavtal – artiklarna 2 och 4 – slutakten, del III, förklaring nr 2
— Portugals anslutningsavtal – artiklarna 2, 4, 5 och 6
— Greklands anslutningsavtal – artiklarna 2, 3, 4 och 5 – slutakten, del III, förklaring nr 2
— Österrikes anslutningsavtal – artiklarna 2 och 4
— Danmarks anslutningsavtal – artiklarna 2 och 4 – slutakten, del II, förklaring nr 3
— Finlands anslutningsavtal – artiklarna 2 och 4 – slutakten, del II, förklaring nr 3
— Sveriges anslutningsavtal – artiklarna 2 och 4 – slutakten, del II, förklaring nr 3
* I den utsträckning som den avser artikel 2
48. Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om förbättring av det praktiska rättsliga samarbetet för
att bekämpa narkotikahandel (SCH/Com-ex (93)14) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 427)
49. Verkställande kommitténs förklaring av den 26 juni 1996 om utlämning (SCH/Com-ex (96) Decl. 6 Rev.
2) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 435)
50. Verkställande kommitténs förklaring av den 9 februari 1998 om bortförande av minderåriga (SCH/Com-ex
(97) Decl. 13 Rev. 2) (EUT L 239, 22.9.2000, s. 436)
51. Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om handboken om gränsöverskridande polissamarbete
(SCH/Com-ex (98)52) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 408)
52. Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om Schengens regelverk när det gäller telekommunikationer
(SCH/Com-ex (99)6) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 409)
53. Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare
och infiltratörer (SCH/Com-ex (99)8 Rev. 2) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 417)
54. Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om avtal om samarbete i samband med förfaranden
avseende vägtrafikbrott (SCH/Com-ex (99)11 Rev. 2) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 428)
55. Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att
förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 1)
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56. Rådets beslut 2003/169/RIF av den 27 februari 2003 om fastställande av vilka bestämmelser i 1995 års konvention
om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater och 1996 års konvention om
utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör en utveckling av Schengenregelverket enligt avtalet
om Republiken Islands och Konungariket Norges associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av
Schengenregelverket (EUT L 67, 12.3.2003, s. 25)
57. Rådets beslut 2003/170/RIF av den 27 februari 2003 om gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända
av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (EUT L 67, 12.3.2003, s. 27)
58. Rådets beslut 2008/173/EG av den 18 februari 2008 om testerna av andra generationen av Schengens informa
tionssystem (SIS II) (EGT L 57, 1.3.2008, s. 14)
59. Kommissionens beslut 2009/724/RIF av den 17 september 2009 om fastställande av datum för slutförandet av
migreringen från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem
(SIS II) (EUT L 257, 30.9.2009, s. 41).

