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(Akty przygotowawcze mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/…/WSiSW

z dnia

zmieniająca decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki
nożnej o charakterze międzynarodowym

(2006/C 164/05)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 30 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Unii Europejskiej jest, między innymi, zapew-
nienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości przez wspólne działanie państw członkow-
skich w dziedzinie współpracy policyjnej.

(2) W dniu 25 kwietnia 2002 r. Rada przyjęła decyzję
2002/348/WSiSW (2), która ustanowiła w każdym z
państw członkowskich narodowe punkty informacyjne
dla piłki nożnej jako wyznaczone punkty wymiany
informacji policyjnych na temat meczów piłki noznej o
charakterze międzynarodowym. Decyzja ta określa
zadania oraz procedury, które ma przyjąć każdy z naro-
dowych punktów informacyjnych dla piłki nożnej.

(3) W świetle doświadczeń ostatnich lat, takich jak mistrzo-
stwa Europy w 2004 r., oraz specjalistycznej oceny
międzynarodowej współpracy policyjnej w trakcie tych
mistrzostw, a także ogólnej intensywnej współpracy
policyjnej w odniesieniu do rozgrywanych w Europie
meczów międzynarodowych i klubowych, wyżej wymie-
nioną decyzja powinna zostać zmieniona i uaktualniona.
W ostatnich latach wciąż rośnie liczba kibiców
wjeżdżających za granicę, aby oglądać mecze. Konieczne
jest więc pogłębienie współpracy właściwych organów
oraz uczynienie wymiany informacji profesjonalną w
celu zapobiegania zakłóceniom porządku publicznego
oraz umożliwienia wszystkim państwom członkowskim
dokonania skutecznej oceny ryzyka. Proponowane
zmiany są wynikiem doświadczeń kilku narodowych
punktów informacyjnych zdobytych w ich codziennej
pracy i powinny umożliwić im działanie w sposób
bardziej uporządkowany i profesjonalny, zapewniając
wymianę wysokiej jakości informacji.

(4) Zmiany pozostają bez uszczerbku dla obowiązujących
przepisów prawa krajowego, w szczególności dla
podziału kompetencji między różne organy i służby w
danych państwach członkowskich, oraz dla wykony-
wania przez Komisję jej uprawnień wynikających z Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym wprowadza się następujące zmiany do decyzji Rady
2002/348/WSiSW:

1. W art. 2 wprowadza się następujące zmiany

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej,
zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami krajowymi i
międzynarodowymi, mają dostęp do informacji obej-
mujących dane osobowe kibiców stanowiących ryzyko.”.

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Narodowe punkty informacyjne dla piłki nożnej
opracowują i rozpowszechniają wśród innych narodo-
wych punktów informacyjnych regularne ogólne lub
tematyczne krajowe oceny zakłóceń porządku związa-
nych z piłką nożną.”.

2. Do art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do wymiany informacji używa się odpowiednich
formularzy zawartych w dodatku do podręcznika zaleceń w
zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w
zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z
aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas między-
narodowych meczów piłki nożnej, w których uczestniczy
co najmniej jedno państwo członkowskie. Narodowe punkty
informacyjne zapewniają, że informacje przez nie przekazy-
wane są pełne i zgodne z tymi formularzami.”.
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(1) Opinia z dnia … (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym).

(2) Dz.U. L 121 z 8.5.2002, str. 1.



Artykuł 2

Rada ocenia realizację niniejszej decyzji do dnia … (*).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Rady

Przewodniczący
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(*) Trzy lata od przyjęcia niniejszej decyzji.


