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Förteckning över unionsakter antagna före Lissabonfördragets ikraftträdande inom området
polissamarbete och straffrättsligt samarbete vilka har ändrats genom en på Förenade kungariket
tillämplig akt som antagits efter Lissabonfördragets ikraftträdande och vilka därför fortsätter att
vara tillämpliga på Förenade kungariket i ändrad eller ersatt form
(2014/C 430/04)
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 kommer därmed att upphöra att vara tillämpliga
på Förenade kungariket från och med den 1 december 2014.
I enlighet med tredje meningen i artikel 10.4 i protokoll nr 36 kommer dock inte sådana akter som
efter Lissabonfördragets ikraftträdande har ändrats - oavsett genom vilken metod (ändring,
ersättning eller upphävande av hela eller delar av den berörda akten) - genom en akt som är
tillämplig på Förenade kungariket att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Dessa
kommer alltså att fortsätta att vara tillämpliga på landet i ändrad eller ersatt form.
I.

Unionsbestämmelser som inte avser Schengen inom området polissamarbete och straffrättsligt samarbete
vilka har ändrats genom eller ersatts av en på Förenade kungariket tillämplig akt som antagits efter
Lissabonfördragets ikraftträdande

1.

Rådets akt av den 29 maj 2000 om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprätta
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt nämnda kon
vention undertecknad den 29 maj 2000 (EGT C 197, 12.7.2000, s. 1)
— Rådets akt av den 16 oktober 2001 om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen
upprätta protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater samt nämnda protokoll undertecknat den 16 oktober 2001 (EGT C 326, 21.11.2001, s. 1)
ersatta, vad gäller motsvarande bestämmelser, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april
2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1)

2.

Rådets rambeslut 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden
(EGT L 82, 22.3.2001, s. 1)
ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av minimi
normer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut
2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57)

3.

Rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel (EGT L 203, 1.8.2002,
s. 1)
ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekäm
pande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF
(EUT L 101, 15.4.2011, s. 1) (1)

4.

Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning
av egendom eller bevismaterial (EUT L 196, 2.8.2003, s. 45)
vad gäller frysning av bevismaterial ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april
2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1)

(1) Förenade kungariket godtog denna åtgärd efter det att den beslutats, i enlighet med artikel 4 i protokoll nr 21 (se kommissionens beslut
2011/169/EU av den 14 oktober 2011, EUT L 271, 18.10.2012, s. 49).
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Rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och
barnpornografi (EUT L 13, 20.1.2004, s. 44)
ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av
sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambe
slut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1) (1)

6.

Rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 februari 2005 om angrepp mot informationssystem (EUT L 69,
16.3.2005, s. 67)
ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot
informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8)

7.

Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) och
om upphävande av beslut 2000/820/RIF (EUT L 256, 1.10.2005, s. 63)
ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 543/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av
beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) (EUT L 163, 29.5.2014, s. 5)

8.

Rådets beslut 2006/697/EG av den 27 juni 2006 om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och
Republiken Island och Konungariket Norge om överlämnande mellan Europeiska unionens medlemsstater och
Island och Norge (EUT L 292, 21.10.2006, s. 1)
ersatt av rådets beslut 2014/835/EU av den 27 november 2014 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen
och Republiken Island och Konungariket Norge om förfarande för överlämnande mellan Europeiska unionens
medlemsstater och Island och Norge (EUT L 343, 28.11.2014, s. 1)

9.

Rådets beslut 2007/551/GUSP/RIF av den 23 juli 2007 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett
avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av
passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS)
(2007 års PNR-avtal) (EUT L 204, 4.8.2007, s. 16)
ersatt av rådets beslut 2012/472/EU av den 26 april 2012 om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater
och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of
Homeland Security (EUT L 215, 11.8.2012, s. 4)

10. Rådets beslut 2008/651/Gusp/RIF av den 30 juni 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett
avtal mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från
Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet (EUT L 213, 8.8.2008, s. 47)
ersatt av rådets beslut 2012/381/EU av den 13 december 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen
och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till den
australiska tull- och gränsbevakningsmyndigheten (EUT L 186, 14.7.2012, s. 3)
11. Rådets rambeslut 2008/978/RIF av den 18 december 2008 om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta
föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden (EUT L 350, 30.12.2008, s. 72)
ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder
på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1)
12. Rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och
organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser (EUT L 325, 11.12.2009, s. 12)
ändrat genom rådets genomförandebeslut 2014/269/EU av den 6 maj 2014 om ändring av beslut 2009/935/RIF
med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå
överenskommelser (EUT L 138, 13.5.2014, s. 104)
(1) Rättelse i EUT L 18, 21.1.2012, s. 7.
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II. Schengenbestämmelser inom området polissamarbete och straffrättsligt samarbete vilka har ändrats genom
eller ersatts av en akt som antagits efter Lissabonfördragets ikraftträdande och som är tillämplig på
Förenade kungariket
13. Kapitel 2 i avdelning III (artiklarna 48–53, om inbördes rättshjälp i brottmål) samt artikel 73 i konventionen av den
19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EUT L 239, 22.9.2000, s. 19)
ersatta, vad gäller motsvarande bestämmelser, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april
2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1)
14. Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomfö
rande av Schengenkonventionen [SCH/Com-ex (98) 26 slutlig] (EGT L 239, 22.9.2000, s. 138)
ersatt av rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och över
vakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande
kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Scheng
enkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27)
15. Rådets beslut 2008/149/RIF av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet
mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt avtalet undertecknat
den 26 oktober 2004 (EUT L 53, 27.2.2008, s. 50)
ändrade genom protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och
Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen,
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomföran
det, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket undertecknat den 28 februari 2008, godkänt genom
rådets beslut 2011/349/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av nämnda protokoll,
särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 160, 18.6.2011, s. 1)

