
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2020/1188 
z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w 
odniesieniu do danych daktyloskopijnych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgra
nicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (1), w szczególności jej art. 33, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW dostarczanie danych osobowych przewidziane w tej decyzji nie 
może się rozpocząć, dopóki do prawa krajowego obowiązującego na terytoriach państw członkowskich uczestni
czących w dostarczaniu tych danych nie zostaną wdrożone przepisy ogólne o ochronie danych określone w roz
dziale 6 tej decyzji. 

(2) Art. 20 decyzji Rady 2008/616/WSiSW (3) przewiduje, że weryfikacja, czy spełniony został warunek, o którym 
mowa w motywie 1, w odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 
2008/615/WSiSW, ma nastąpić na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu, wynikach wizyty 
oceniającej i operacji pilotażowej. 

(3) Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1. załącznika do decyzji 2008/616/WSiSW kwestionariusz opracowany przez odpo
wiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdej z zautomatyzowanych metod wymiany danych i ma być wypełniony 
przez państwo członkowskie w momencie uznania przez to państwo, że spełnia ono wymogi dotyczące wymiany 
danych w odpowiedniej kategorii danych. 

(4) Zjednoczone Królestwo wypełniło kwestionariusz dotyczący ochrony danych i kwestionariusz dotyczący wymiany 
danych daktyloskopijnych. 

(5) Zjednoczone Królestwo z powodzeniem przeprowadziło operację pilotażową z Niemcami. 

(6) W Zjednoczonym Królestwie przeprowadzono wizytę oceniającą, a niemiecki zespół oceniający sporządził spra
wozdanie z tej wizyty, które przekazano odpowiedniej grupie roboczej Rady. 

(7) Radzie przedstawiono całościowe sprawozdanie z oceny podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę oceniającą 
i operację pilotażową dotyczące wymiany danych daktyloskopijnych. 

(8) W dniu 2 grudnia 2019 r. Rada stwierdziła, odnotowując zgodę wszystkich państw członkowskich związanych 
decyzją 2008/615/WSiSW, że Zjednoczone Królestwo w pełni wdrożyło przepisy ogólne o ochronie danych okreś
lone w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW. Ponadto Rada zwróciła się do Zjednoczonego Królestwa o dokonanie 
do dnia 15 czerwca 2020 r. – w świetle doświadczeń operacyjnych w dziedzinie wymiany danych daktyloskopijnych 
i odpowiednio w świetle wyjaśnień przedstawionych w sprawozdaniu z wizyty oceniającej dotyczącej wymiany 
danych DNA – przeglądu swojej polityki dotyczącej wyłączenia z automatycznej wymiany danych daktyloskopij
nych profili osób podejrzanych. 

(1) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1. 
(2) Opinia z dnia 13 maja 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(3) Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji 

współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12). 
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(9) Pismami z 15 i 19 czerwca 2020 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Unię Europejską o tym, że jego rząd posta
nowił objąć profile osób podejrzanych prowadzoną przez to państwo zautomatyzowaną wymianą danych biome
trycznych (danych DNA oraz, w stosownych przypadkach, odcisków palców) w ramach umożliwiającego udostęp
nianie zbioru danych Prüm, i poinformowało, że rozpocznie niezbędne działania w celu wdrożenia swojej decyzji w 
całym Zjednoczonym Królestwie. 

(10) W związku z informacjami przekazanymi przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z decyzją wykonawczą Rady (UE) 
2019/968 (4), Zjednoczone Królestwo udostępniło dane DNA osób podejrzanych zgodnie z decyzją 
2008/615/WSiSW. W tym względzie wszystkie dane DNA dostępne organom ścigania Zjednoczonego Królestwa 
stanowią część umożliwiającego udostępnianie zbioru danych Prüm, który udostępniono organom ścigania państw 
członkowskich, z pełnym poszanowaniem zasady dostępności. Zasady dostępności przestrzega się także w odniesie
niu do danych daktyloskopijnych. Z wymiany danych biometrycznych ze Zjednoczonym Królestwem nie wyłączono 
żadnych danych daktyloskopijnych. 

(11) W związku z tym do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych Zjednoczone Królestwo 
powinno być uprawnione do otrzymywania i dostarczania danych osobowych zgodnie z art. 9 decyzji 
2008/615/WSiSW. 

(12) Art. 33 decyzji 2008/615/WSiSW przyznaje Radzie uprawnienia wykonawcze w celu przyjęcia środków niezbęd
nych do wdrożenia wspomnianej decyzji, w szczególności w odniesieniu do otrzymywania i dostarczania danych 
osobowych, co przewidziano we tej decyzji. 

(13) Ponieważ warunki rozpoczęcia wykonywania tych uprawnień wykonawczych zostały spełnione i zachowano proce
durę w tym zakresie, należy przyjąć decyzję wykonawczą w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zau
tomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych, aby państwo to mogło otrzymywać 
oraz dostarczać dane osobowe zgodnie z art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW. 

(14) Dania i Irlandia są związane decyzją 2008/615/WSiSW, a zatem biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej 
decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW. 

(15) Na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej
skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (5) prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na 
jego terytorium do końca okresu przejściowego. Zjednoczone Królestwo jest związane decyzją 2008/615/WSiSW i 
w związku z tym uczestniczy w stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2008/615/WSiSW, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Na potrzeby zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktyloskopijnych Zjednoczone Królestwo jest uprawnione do 
otrzymywania i dostarczania danych osobowych na podstawie art. 9 decyzji 2008/615/WSiSW od dnia 11 sierpnia 2020 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2020 r.  

W imieniu Rady 
Przewodniczący 

M. ROTH     

(4) Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/968 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautoma
tyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (Dz.U. L 156 z 13.6.2019, s. 8). 

(5) Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7. 
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