
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 22.)

a schengeni vívmányok rendelkezései egyes részeinek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága által való alkalmazásáról

(2004/926/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysá-
gának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazá-
sában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000.
május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatra (1), és különösen
annak 6. cikkére,

mivel:

(1) Az Egyesült Királyság kifejezte a schengeni vívmányok
következő részei végrehajtásának megkezdésére vonat-
kozó szándékát: igazságügyi együttműködés, a kábítósze-
rekkel kapcsolatos ügyekben folytatandó együttműködés,
a Schengeni Egyezmény és a Rendőrségi Együttműködés
26. és 27. cikke.

(2) Az Egyesült Királyság jelezte, hogy kész alkalmazni a
Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó részek
kivételével a 2000/365/EK tanácsi határozat 1. cikkében
említett schengeni vívmányok valamennyi részét.

(3) Az Egyesült Királyság folytatja a Schengeni Információs
Rendszer vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása, vala-
mint az adatvédelemre való felkészülést.

(4) Az Egyesült Királyság kézhez kapott egy kérdőívet,
amelynek válaszait rögzítették, valamint a rendőrségi
együttműködés terén alkalmazandó eljárásokkal össz-
hangban az Egyesült Királyságban utólagos ellenőrzési
és értékelési látogatásra került sor.

(5) A schengeni vívmányoknak a fent nevezett területekre
vonatkozó alkalmazását illetően a kérdőív és a látogatás
azt igazolta, hogy a jogszabályokkal, a munkaerő szint-
jével, a képzéssel, az infrastruktúrával és az anyagi forrá-
sokkal kapcsolatos követelmények teljesülnek.

(6) A schengeni vívmányok – az 1 cikk a) pontjának i.
alpontjában, az 1. cikk b) pontjában, az 1. cikk c) pont-
jának i. alpontjában és az 1. cikk d) pontjának i. alpont-

jában felsorolt – ezen rendelkezéseinek Egyesült Királyság
általi végrehajtásának előfeltételei teljesültek, lehetővé téve
az Egyesült Királyság számára, hogy ezen rendelkezéseket
és azok későbbi fejlesztéseit alkalmazza.

(7) A 2000/365/EK határozat 5 cikke (2) bekezdése megha-
tározza, hogy Gibraltárra a schengeni vívmányok mely
rendelkezései alkalmazandók.

(8) Az Európai Unió Tanácsa az Izlandi Köztársasággal és a
Norvég Királysággal megállapodást kötött az egyrészről
Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egye-
sült Királysága, másrészről az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti azon jogok és kötelezettségek
megállapításáról, amelyeket a schengeni vívmányok
hatálya alá tartozó területeken ezekre az államokra alkal-
mazni kell (2). E megállapodás 2. cikke alapján az Európai
Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodás (3) 3. cikkének
megfelelően felállított vegyes bizottsággal konzultációt
folytattak e határozat előkészítéséről az előbbi megálla-
podás 4. cikkével összhangban,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2000/365/EK határozat 1. cikke a) pontjának i. alpontjában,
1. cikke b) pontjában, 1. cikke c) pontjának i. alpontjában és
1. cikke d) pontjának i. alpontjában említett rendelkezéseket az
Egyesült Királyságra vonatkozóan e határozatot 2005. január
1-jétől hatályba lépésétől kezdve kell alkalmazni.

A 2000/365/EK határozat 5. cikke (2) bekezdésében említett
rendelkezéseket Gibraltárra vonatkozóan e határozatot 2005.
január 1-jétől hatályba lépésétől kezdve kell alkalmazni.

A 2000/365/EK határozat óta elfogadott, a schengeni vívmá-
nyok fejlesztését célzó, az 1. mellékletben felsorolt jogi aktusok
rendelkezéseit az Egyesült Királyságra és Gibraltárra vonatko-
zóan e határozatot 2005. január 1-jétől hatályba lépésétől
kezdve kell alkalmazni.
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A 2000/365/EK határozat óta elfogadott, a schengeni vívmá-
nyok fejlesztését célzó, a 2. mellékletben felsorolt jogi aktusok
rendelkezéseit az Egyesült Királyságra vonatkozóan e határo-
zatot 2005. január 1-jétől hatályba lépésétől kezdve kell alkal-
mazni.

2. cikk

E határozat alkalmazásában a gibraltári hatóságok – beleértve az
igazságügyi hatóságokat is – és az Európai Unió tagállamainak
(az Egyesült Királyság kivételével) hatóságai közötti hivatalos
közleményeket és a határozatok továbbítását az EU- és EK-
eszközök és vonatkozó szerződések tekintetében (lásd: e hatá-
rozat III. melléklete) a gibraltári hatóságokra vonatkozó,
Spanyolország és az Egyesült Királyság között 2000. április
19-én megkötött, valamint az Európai Unió tagállamainak és

intézményeinek megküldött megegyezésben foglalt szabá-
lyokban meghatározott eljárással összhangban kell lefolytatni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről
az elnök

C. VEERMAN
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I. MELLÉKLET

A schengeni vívmányok azon továbbfejlesztéseinek listája, amelyeket Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
által, valamint Gibraltár tekintetében kell alkalmazni

1. A Tanács 2000. május 29-i jogi aktusa az Európai Unió tagállamai közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló
európai egyezménylétrehozásáról (az egyezmény 2. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezések) (HL C 197.,
2000.7.12., 1. o.). Ezen egyezmény Gibraltárra vonatkozó alkalmazása akkor lép hatályba, ha a kölcsönös bűnügyi
jogsegélyről szóló európai egyezmény Gibraltárra is kiterjed.

2. A Tanács 2001. június 28-i 2001/51/EK irányelve az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló
egyezmény 26. cikkében foglalt rendelkezések kiegészítéséről (HL L 187., 2001.7.10., 45. o.).

3. A Tanács 2001. október 16-i jogi aktusa az Európai Unió tagállamai közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló
európai egyezmény jegyzőkönyvének létrehozásáról [a jegyzőkönyv 15. cikkében említett rendelkezések] (HL C 326.,
2001.11.21., 1. o.). Ez a jegyzőkönyv akkor vonatkozik Gibraltárra, ha ezen egyezmény 26. cikkével összhangban a
kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény Gibraltáron hatályba lép.

4. A Tanács 2002. november 28-i 2002/946/IB kerethatározata a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes
tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről (HL L 328., 2002.12.5.,
1. o.).

5. A Tanács 2002. november 28-i 2002/90/EK irányelve a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartóz-
kodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról (HL L 328., 2002.12.5., 17. o.).

6. A Tanács 2004. február 19-i 377/2004/EK rendelete a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról
(HL L 64., 2004.3.2., 1. o.).

7. A Tanács 2004. április 29-i 2004/82/EK irányelve a légi szállítóknak az utasok adatainak közlésével kapcsolatos
kötelezettségeiről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).

II. MELLÉKLET

A schengeni vívmányok azon továbbfejlesztéseinek listája, amelyeket Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysá-
gának alkalmaznia kell:

1. A Tanács 2000. szeptember 28-i 2000/586/IB határozata a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszün-
tetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 40. cikke (4) és (5)
bekezdésének, 41. cikke (7) bekezdésének és 65. cikke (2) bekezdésének módosítására vonatkozó eljárásról
(HL L 248., 2000.10.3. 1. o.).

2. A Tanács 2003. október 2-i 2003/725/IB határozata a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszünte-
téséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 40. cikke (1) és (7) bekez-
dése rendelkezéseinek módosításáról (HL L 260., 2003.10.11. 37. o.).
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III. MELLÉKLET

COPY OF LETTER

From: Mr. Javier SOLANA, Secretary General of the Council of the European Union

Date: 19 April 2000

To: Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject: Gibraltar authorities in the context of E.U. and E.C. instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU
and EC instruments and related treaties (‘the arrangements’), together with an exchange of correspondence between the
Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrange-
ments, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European
Union for their information and for the purposes indicated in them.
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POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1. Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State
responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing
the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included
whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with
those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a
provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as
‘Gibraltar authorities’, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through
the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the
relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2. In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or
addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note
in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an
appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other
enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those
decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this
effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification
will take the form of a note based in Annex 1.

3. The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/
Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United
Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4. The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in
paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the
authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5. These arrangements will apply as between EU Member States to:

a) Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within
the framework of the European Union or European Community;

b) Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of
EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c) The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen
Agreement;

d) The following treaties related to instruments of the European Union:

— The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters
done at the Hague on 15 November 1965.

— The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18
March 1970

— The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980
(when extended to Gibraltar).

e) Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement,
the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in sub-paragraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the
contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.
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6. The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any
provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems
concerning the designation of Gibraltar authorities.

7. These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on
the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the
question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8. These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the
purposes indicated in them.
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Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar,
including its external relations, in accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, I
attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for
Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the
(name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into
(name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the
notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or
Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide
services:

a) A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16
and 17 of Directive 73/239/EEC;

b) The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

c) The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.
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Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State
responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing
the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of
(relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document xxx of 2000:

1.1. One or more of the following alternatives will be used as appropriate

— any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are
addressed to (name of Gibraltar authority)

— any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant
provisions of (name of instrument)

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an
appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a
formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of
UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK
authority). The certification will take the form of a note.
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