
DECYZJA RADY 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie uruchomienia na Litwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych 
daktyloskopijnych 

(2011/888/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 
23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy trans
granicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 
przestępczości transgranicznej ( 1 ), w szczególności jej art. 25, 

uwzględniając decyzję Rady 2008/616/WSiSW z dnia 
23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 
2008/615/WSiSW ( 2 ), w szczególności jej art. 20 oraz rozdział 
4 załącznika do niej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z Protokołem w sprawie postanowień przejścio
wych załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej, Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu usta
nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
skutki prawne aktów instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii przyjętych przed wejściem 
w życie Traktatu z Lizbony zostają utrzymane do czasu 
uchylenia, unieważnienia lub zmiany tych aktów 
w zastosowaniu Traktatów. 

(2) W związku z tym zastosowanie ma art. 25 decyzji 
2008/615/WSiSW i Rada musi jednomyślnie zdecy
dować, czy państwa członkowskie wdrożyły przepisy 
rozdziału 6 tej decyzji. 

(3) Art. 20 decyzji 2008/616/WSiSW stanowi, że decyzje, 
o których mowa w art. 25 ust. 2 decyzji 
2008/615/WSiSW, mają być podejmowane na podstawie 
sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu. 
W odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych 
zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW spra
wozdanie z oceny ma być oparte na wynikach wizyty 
ewaluacyjnej i operacji pilotażowej. 

(4) Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1 załącznika do decyzji 
2008/616/WSiSW kwestionariusz opracowany przez 
odpowiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdej 
z zautomatyzowanych metod wymiany danych i musi 

być wypełniony przez państwo członkowskie w 
momencie uznania przez to państwo, że spełnia ono 
wymogi dotyczące wymiany danych w odpowiedniej 
kategorii danych. 

(5) Litwa wypełniła kwestionariusz dotyczący ochrony 
danych i kwestionariusz dotyczący wymiany danych 
daktyloskopijnych. 

(6) Litwa z powodzeniem przeprowadziła operację pilo
tażową z Austrią. 

(7) Austriacki zespół oceniający przeprowadził na Litwie 
wizytę ewaluacyjną i sporządził sprawozdanie z tej 
wizyty, które przekazano odpowiedniej grupie roboczej 
Rady. 

(8) Radzie przedstawiono całościowe sprawozdanie z oceny 
podsumowujące wyniki kwestionariusza, wizytę ewalua
cyjną i operację pilotażową dotyczącą wymiany danych 
daktyloskopijnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania danych daktylo
skopijnych Litwa w pełni wdrożyła przepisy ogólne dotyczące 
ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 
2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania 
i przekazywania danych osobowych na mocy art. 9 tej decyzji 
od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. CICHOCKI 
Przewodniczący
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