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BILAGA I: Rättsakter som omfattas av översynen men som inte kräver ändringar
Rättsakter som inte innehåller särskilda dataskyddsregler och som därför inte betraktas som
”hävdvunna” (grandfathered), vilket innebär att dataskyddsdirektivet redan är tillämpligt på
dem (sju rättsakter):
1.

Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder
och överlämnande mellan medlemsstaterna1.

2.

Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska
unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial2.

3.

Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/69/RIF av den 24 januari 2005 om utbyte av
vissa uppgifter med Interpol3.

4.

Rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen
om ömsesidigt erkännande på bötesstraff4.

5.

Rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om
ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande5.

6.

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 övervakningsåtgärder6.

7.

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 unionen7.

Rättsakter som innehåller en hänvisning till rådets rambeslut 2008/977/RIF, vilken ska anses
som en hänvisning till dataskyddsdirektivet i enlighet med artikel 59.2 i direktivet, och inte
innehåller några särskilda dataskyddsregler (tre rättsakter):
1. 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 frihetsberövande8.
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2.

Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och
lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden9.

3.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den
europeiska skyddsordern10.
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Rättsakter som redan omfattas av förhandlingar om ändringar (två rättsakter):
1. Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 200811, som reglerar åtkomst till uppgifter i
VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, är
föremål för upphävande enligt förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning
(EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om
interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut
2008/633/RIF12.
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att
pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat13 är föremål för upphävande enligt
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är
ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för
identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och
för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)14.
Internationella avtal som är bindande uteslutande för medlemsstater eller Schengenstater som
är skyldiga att införliva dataskyddsdirektivet i sina nationella ordningar, och där de behöriga
myndigheternas behandling av personuppgifter för brottsbekämpningsändamål inom ramen
för sådana avtal omfattas av nationell lagstiftning som införlivar dataskyddsdirektivet (tre
rättsakter):
1. Konvention upprättad på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om
ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II)15;
2. 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 medlemsstater16.
3. Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om
tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års
protokoll till denna17.
Fördrag om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och USA.
1. Avtal om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta
stater18.
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BILAGA II: Rättsakter som kräver ändringar
1. Rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma
utredningsgrupper19.
2. Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och
samarbete när det gäller terroristbrott20.
3. Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informationsoch underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater21.
4. Enligt 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 22 ska medlemsstaterna
inrätta kontor för återvinning av tillgångar och införa en ram för utbyte av uppgifter
mellan dessa kontor.
5. Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande
samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet23
och 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 brottslighet24.
6. Rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av
informationsteknik för tulländamål25.
7. Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål26.
8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en
europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området27.
9. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av
gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott28.
10. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om
användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga,
förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet29.
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