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BILAG
til
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET
Det videre forløb med tilpasning af den tidligere tredje søjle i EU-retten til
databeskyttelsesreglerne
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BILAG I: Retsakter, der falder inden for rammen af gennemgangen, men som ikke
kræver ændringer
Retsakter, der ikke indeholder specifikke databeskyttelsesregler og derfor ikke er omfattet af
"grandfather"-klausulen, er allerede underlagt bestemmelserne i direktivet om databeskyttelse
på retshåndhævelsesområdet (syv retsakter):
1.

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre
og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne1

2.

Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den
Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale2

3.

Rådets fælles holdning 2005/69/RIA af 24. januar 2005 om udveksling af bestemte
oplysninger med INTERPOL3

4.

Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet
om gensidig anerkendelse på bødestraffe4.

5.

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet
om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation5

6.

Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af
princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn
med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner6

7.

Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af
princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af
frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den
Europæiske Union7.

Retsakter, som indeholder en henvisning til Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, der i
henhold til artikel 59, stk. 2, i direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet skal
læses som en henvisning til dette direktiv, og ikke indeholder specifikke bestemmelser om
databeskyttelse (3 retsakter):
1. Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den
Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser
om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling8
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2.

Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og
bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager9

3.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den
europæiske beskyttelsesordre10.
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Retsakter, hvor ændringer allerede er under forhandling (to retsakter):
1. Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008, der regulerer adgang til VIS-data
med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre
alvorlige strafbare handlinger11, foreslås ophævet ifølge forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008,
forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399,
forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF
og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA12
2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er
indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne.13 Denne
forordning foreslås ophævet ifølge forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik
på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier
og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af
en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger
eller en statsløs i en af medlemsstaterne, og identificering af en tredjelandsstatsborger
eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaterne retshåndhævende
myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med
Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)14.
Internationale aftaler, som udelukkende er bindende for medlemsstater eller Schengenstater,
der er forpligtet til at gennemføre direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet i
deres nationale retsorden, og hvor de kompetente myndigheders behandling af
personoplysninger med henblik på retshåndhævelse i henhold til sådanne aftaler er underlagt
den nationale lovgivning til gennemførelse af nævnte direktiv (3 retsakter):
1. Konvention udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union
om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli IIkonventionen)15
2. Rådets retsakt af 29. maj 2000 om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om
Den Europæiske Union af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den
Europæiske Unions medlemsstater16,
3. Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om
anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp
i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og 2001-protokollen
hertil17.
Traktat om gensidig retshjælp mellem EU og USA:
1. Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig
retshjælp18.
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BILAG II: Retsakter, der kræver ændringer
1. Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold19.
2. Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og
samarbejde vedrørende terrorhandlinger20
3. Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af
udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes
retshåndhævende myndigheder21
4. Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem
medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af
udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet
forpligter medlemsstaterne til at oprette kontorer for inddrivelse af aktiver og fastlægge
en ramme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kontorer for
inddrivelse af aktiver22.
5. Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det
grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og
grænseoverskridende kriminalitet23 og Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008
om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det
grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og
grænseoverskridende kriminalitet24
6. Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af
informationsteknologi på toldområdet25
7. Aftale mellem Den Europæiske Union og Japan om gensidig retshjælp i straffesager26
8. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den
europæiske efterforskningskendelse i straffesager27
9. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af
grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede
færdselslovsovertrædelser28
10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse
af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og
retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet29.
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