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TITLUL V  

ACȚIUNI DE COOPERARE POLIȚIENEASCĂ ȘI JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ AFLATE ÎN 

DESFĂȘURARE  

Articolul 62 

Acțiuni de cooperare judiciară în materie penală aflate în desfășurare 

(1)   În Regatul Unit, precum și în statele membre în situații care implică Regatul Unit, 

următoarele acte se aplică după cum urmează: 

(a) Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele 

membre ale Uniunii Europene (46), elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, și Protocolul la Convenția cu privire la asistența 

judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (47), 

elaborat de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, se 

aplică în ceea ce privește cererile de asistență judiciară reciprocă primite în cadrul 

instrumentului respectiv înainte de încheierea perioadei de tranziție de către autoritatea 

centrală sau autoritatea judiciară; 

(b) Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (48) se aplică în ceea ce privește mandatele 

europene de arestare în cazul cărora persoana căutată a fost arestată înainte de 

încheierea perioadei de tranziție în scopul executării unui mandat european de arestare, 

indiferent de decizia autorității judiciare de executare ca persoana căutată să rămână în 

detenție sau să fie eliberată provizoriu; 

(c) Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului (49) se aplică în ceea ce privește ordinele de 

înghețare primite în vederea executării înainte de încheierea perioadei de tranziție de 

către autoritatea centrală sau autoritatea judiciară competentă, ori de către o autoritate 

judiciară a statului de executare care nu are competența de a recunoaște sau de a executa 

un ordin de înghețare, dar care transmite din oficiu ordinul de înghețare autorității 

judiciare competente în vederea executării; 
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(d) Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului (50) se aplică în ceea ce privește deciziile primite 

înainte de încheierea perioadei de tranziție de către autoritatea centrală sau autoritatea 

competentă din statul de executare sau de către o autoritate a statului de executare care 

nu are competența de a recunoaște sau a executa o decizie, dar care transmite din oficiu 

decizia autorității competente în vederea executării; 

(e) Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului (51) se aplică în ceea ce privește hotărârile de 

confiscare primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de către autoritatea 

centrală sau autoritatea competentă a statului de executare, ori de către o autoritate a 

statului de executare care nu are competența de a recunoaște sau de a executa o hotărâre 

de confiscare, dar care transmite din oficiu hotărârea de confiscare autorității competente 

în vederea executării; 

(f)  Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului (52) se aplică: 

(i) în ceea ce privește hotărârile judecătorești primite înainte de încheierea perioadei de 

tranziție de către autoritatea competentă a statului de executare sau de către o 

autoritate a statului de executare care nu are competența de a recunoaște și a executa 

hotărârea judecătorească, dar care transmite din oficiu hotărârea judecătorească 

autorității competente în vederea executării; 

(ii) în sensul articolului 4 alineatul (6) sau al articolului 5 alineatul (3) din Decizia-cadru 

2002/584/JAI, în cazul în care decizia-cadru este aplicabilă în temeiul literei (b) de la 

prezentul alineat; 
 

(g) Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului (53) se aplică în ceea ce privește noile procese 

penale în sensul articolului 3 din această decizie-cadru care sunt inițiate înainte de 

încheierea perioadei de tranziție; 

(h) Decizia-cadru 2009/315/JAI (54) a Consiliului se aplică în ceea ce privește cererile de 

informații privind condamnările primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de 

către autoritatea centrală; cu toate acestea, după încheierea perioadei de tranziție, 

răspunsurile la aceste cereri nu se transmit prin intermediul Sistemului european de 

informații cu privire la cazierele judiciare instituit în temeiul Deciziei 2009/316/JAI a 

Consiliului (55); 

(i) Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului (56) se aplică în ceea ce privește deciziile privind 

măsurile de supraveghere judiciară primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de 

către autoritatea centrală sau autoritatea competentă a statului de executare, ori de către 

o autoritate a statului de executare care nu are competența de a recunoaște o decizie, dar 

care o transmite din oficiu autorității competente în vederea executării; 

(j) Articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului (57) se aplică în privința cererilor de informații primite de către autoritatea 

centrală înainte de încheierea perioadei de tranziție; cu toate acestea, după încheierea 

perioadei de tranziție, răspunsurile la aceste cereri nu se transmit prin intermediul 

Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare instituit în temeiul 

Deciziei 2009/316/JAI; 
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(k) Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului (58) se aplică în ceea ce 

privește ordinele europene de protecție primite înainte de încheierea perioadei de 

tranziție de către autoritatea centrală sau autoritatea competentă a statului de executare, 

ori de către o autoritate a statului de executare care nu are competența de a recunoaște 

un ordin european de protecție, dar care îl transmite din oficiu autorității competente în 

vederea executării; 

(l) Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului (59) se aplică în ceea ce 

privește ordinele europene de anchetă primite înainte de încheierea perioadei de tranziție 

de către autoritatea centrală sau autoritatea de executare, ori de către o autoritate a 

statului de executare care nu are competența de a recunoaște sau de a executa un ordin 

european de anchetă, dar care îl transmite din oficiu autorității de executare în vederea 

executării. 

(2)   Autoritățile competente ale Regatului Unit pot continua să participe la echipele comune 

de anchetă la care participau înainte de încheierea perioadei de tranziție, în cazul în care 

aceste echipe de anchetă au fost constituite fie în conformitate cu articolul 13 din Convenția 

cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii 

Europene, elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, fie în conformitate cu Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului (60). 

Prin derogare de la articolul 8 din prezentul acord, pentru o perioadă de cel mult un an de la 

încheierea perioadei de tranziție, Regatul Unit are dreptul de a utiliza aplicația de rețea 

pentru schimbul securizat de informații (SIENA) în măsura strict necesară pentru schimbul de 

informații în cadrul echipelor comune de anchetă menționate la primul paragraf de la 

prezentul alineat. Regatul Unit rambursează Uniunii costurile efectiv suportate de Uniune 

pentru a facilita utilizarea aplicației SIENA de către Regatul Unit. Uniunea comunică 

cuantumul acestor costuri Regatului Unit până la 31 martie 2021. În cazul în care cuantumul 

comunicat al costurilor efectiv suportate diferă considerabil de suma calculată drept cea mai 

bună estimare care a fost comunicată de Uniune Regatului Unit înainte de semnarea 

prezentului acord, Regatul Unit plătește fără întârziere Uniunii suma calculată drept cea mai 

bună estimare, iar Comitetul mixt stabilește cum urmează să fie rezolvată diferența dintre 

costurile efectiv suportate și suma ce corespunde celei mai bune estimări. 

(3)   La cererea Regatului Unit și sub rezerva respectării articolului 26a alineatul (7) litera (a) 

și a articolului 27 din Decizia 2002/187/JAI a Consiliului (61), Eurojust poate furniza 

informații, inclusiv date cu caracter personal, din sistemul său de gestionare a cazurilor, dacă 

acest lucru este necesar pentru finalizarea procedurilor aflate în desfășurare menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e) și (l) de la prezentul articol sau a activităților echipelor 

comune de anchetă menționate la alineatul (2) de la prezentul articol. La cerere, autoritățile 

competente ale Regatului Unit pot furniza Eurojust informațiile pe care le dețin, dacă acest 

lucru este necesar pentru finalizarea procedurilor aflate în desfășurare menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e) și (l) de la prezentul articol sau a activităților echipelor 

comune de anchetă menționate la alineatul (2) de la prezentul articol. În cazul în care 

aplicarea prezentului alineat generează cheltuieli cu caracter excepțional, Comitetul mixt 

cum urmează să fie rezolvată problema acestor cheltuieli. 

Articolul 63 
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Proceduri de cooperare în materie de aplicare a legii aflate în desfășurare, precum și acțiuni 

de cooperare polițienească și schimburi de informații aflate în desfășurare 

(1)   În Regatul Unit, precum și în statele membre în situații care implică Regatul Unit, 

următoarele acte se aplică după cum urmează: 

(a) Articolele 39 și 40 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 

1985 (denumită în continuare „Convenția Schengen”) (62), coroborate cu articolele 42 și 

43, se aplică în ceea ce privește: 

(i) cererile formulate în conformitate cu articolul 39 din Convenția Schengen care sunt 

primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de către organismul central al părții 

contractante care este responsabil cu cooperarea polițienească internațională sau de 

către autoritățile competente ale părții solicitate sau de către autoritățile de poliție 

solicitate care nu au competența de a trata cererea, dar care o transmit autorităților 

competente; 

(ii) cererile de asistență formulate în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din 

Convenția Schengen care sunt primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de 

către o autoritate desemnată de o parte contractantă; 

(iii) supravegherea transfrontalieră efectuată fără autorizare prealabilă în conformitate cu 

articolul 40 alineatul (2) din Convenția Schengen, în cazul în care supravegherea a 

început înainte de încheierea perioadei de tranziție; 
 

(b) Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (63), 

elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, se aplică în 

ceea ce privește: 

(i) cererile de informații primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de către 

autoritatea solicitată; 

(ii) cererile de supraveghere primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de către 

autoritatea solicitată; 

(iii) cererile de anchetă primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de către 

autoritatea solicitată; 

(iv) cererile de notificare primite înainte de încheierea perioadei de tranziție de către 

autoritatea solicitată; 

(v) cererile de autorizare a supravegherii transfrontaliere sau de încredințare a observării 

funcționarilor statului membru pe al cărui teritoriu se efectuează observarea, primite 

înainte de încheierea perioadei de tranziție de către o autoritate desemnată de statul 

membru solicitat care are competența de a acorda autorizația solicitată sau de a 

transmite cererea; 

(vi) supravegherea transfrontalieră efectuată fără autorizare prealabilă în conformitate cu 

articolul 40 alineatul (2) din Convenția Schengen, în cazul în care supravegherea a 

început înainte de încheierea perioadei de tranziție; 
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(vii) cererile în vederea efectuării de livrări supravegheate primite înainte de încheierea 

perioadei de tranziție de către autoritatea solicitată; 

(viii) cererile de autorizare a investigațiilor sub acoperire primite înainte de încheierea 

perioadei de tranziție de către autoritatea solicitată; 

(ix) echipele comune de investigații speciale constituite în temeiul articolului 24 din 

convenția menționată înainte de încheierea perioadei de tranziție; 
 

(c) Decizia-cadru 2000/642/JAI a Consiliului (64) se aplică în ceea ce privește cererile primite 

înainte de încheierea perioadei de tranziție de către unitatea de informații financiare 

solicitată; 

(d) Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului (65) se aplică în ceea ce privește cererile primite 

înainte de încheierea perioadei de tranziție de către autoritatea de aplicare a legii 

competentă solicitată; 

(e) Decizia 2007/533/JAI a Consiliului (66) se aplică în ceea ce privește schimbul de informații 

suplimentare în cazul în care s-a obținut un rezultat pozitiv înainte de încheierea perioadei 

de tranziție în privința unei semnalări emise în Sistemul de Informații Schengen, cu 

condiția ca dispozițiile acesteia să i se aplice Regatului Unit în ultima zi a perioadei de 

tranziție. Prin derogare de la articolul 8 din prezentul acord, Regatul Unit este autorizat să 

utilizeze, pentru o perioadă de cel mult trei luni de la încheierea perioadei de tranziție, 

infrastructura de comunicare menționată la articolul 8 alineatul (1) din Decizia 

2007/533/JAI în măsura strict necesară pentru schimbul de astfel de informații 

suplimentare. Regatul Unit rambursează Uniunii costurile efectiv suportate de Uniune 

pentru a facilita utilizarea aplicației infrastructurii de comunicare de către Regatul Unit. 

Uniunea comunică Regatului Unit cuantumul acestor costuri până la 31 martie 2021. În 

cazul în care cuantumul comunicat al costurilor efectiv suportate diferă considerabil de 

suma calculată drept cea mai bună estimare care a fost comunicată de Uniune Regatului 

Unit înainte de semnarea prezentului acord, Regatul Unit plătește fără întârziere Uniunii 

suma calculată drept cea mai bună estimare, iar Comitetul mixt stabilește cum urmează să 

fie rezolvată diferența dintre costurile efectiv suportate și suma ce corespunde celei mai 

bune estimări; 

(f) Decizia-cadru 2007/845/JAI a Consiliului (67) se aplică în ceea ce privește cererile primite 

înainte de încheierea perioadei de tranziție de către un birou de recuperare a activelor; 

(g) Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului (68) se aplică în ceea ce 

privește cererile primite de unitatea de informații despre pasageri în conformitate cu 

articolele 9 și 10 din directiva menționată înainte de încheierea perioadei de tranziție. 

(2)   Prin derogare de la articolul 8, pentru o perioadă de cel mult un an de la încheierea 

perioadei de tranziție, Regatul Unit este autorizat să utilizeze aplicația de rețea pentru 

schimbul securizat de informații (SIENA) în măsura strict necesară pentru finalizarea 

procedurilor în curs de desfășurare menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g) de la 

prezentul articol. Regatul Unit rambursează Uniunii costurile efectiv suportate de Uniune 

pentru a facilita utilizarea aplicației SIENA de către Regatul Unit. Uniunea comunică Regatului 

Unit cuantumul acestor costuri până la 31 martie 2021. În cazul în care cuantumul comunicat 

al costurilor efectiv suportate diferă considerabil de suma calculată drept cea mai bună 
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estimare care a fost comunicată de Uniune Regatului Unit înainte de semnarea prezentului 

acord, Regatul Unit plătește fără întârziere Uniunii suma calculată drept cea mai bună 

estimare, iar Comitetul mixt stabilește cum urmează să fie rezolvată diferența dintre 

costurile efectiv suportate și suma ce corespunde celei mai bune estimări. 

Articolul 64 

Confirmarea de primire sau confirmarea arestării 

(1)   Autoritatea competentă emitentă sau solicitantă poate cere o confirmare de primire a 

unei decizii judiciare sau a uneia dintre cererile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera 

(a), literele (c)-(e), litera (f) punctul (i) și literele (h)-(l) și la articolul 63 alineatul (1) litera 

(a) punctele (i) și (ii), litera (b) punctele (i)-(v) și (vii), (viii) și (ix) și literele (c), (d), (f) și 

(g), în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de tranziție, în cazul în care are îndoieli 

cu privire la faptul că autoritatea de executare sau autoritatea căreia i se adresează cererea 

au primit decizia judiciară sau cererea în cauză înainte de încheierea perioadei de tranziție. 

(2)   În cazurile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (b), dacă autoritatea judiciară 

emitentă are îndoieli cu privire la faptul că persoana căutată a fost arestată în temeiul 

articolului 11 din Decizia-cadru 2002/584/JAI înainte de încheierea perioadei de tranziție, 

aceasta poate solicita autorității judiciare de executare competente o confirmare a arestării 

în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de tranziție. 

(3)   În cazul în care confirmarea nu a fost deja transmisă în conformitate cu dispozițiile 

aplicabile ale dreptului Uniunii, autoritatea de executare sau autoritatea căreia i se 

adresează cererea, menționată la alineatele (1) și (2), răspunde la o cerere de confirmare de 

primire sau de confirmare a arestării în termen de 10 zile de la primirea cererii. 

Articolul 65 

Alte acte aplicabile ale Uniunii 

În cazul procedurilor menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (b) din prezentul acord, se 

aplică Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului (69) și Directiva 

2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului (70). 

TITLUL VI  

ACȚIUNI DE COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COMERCIALĂ AFLATE ÎN DESFĂȘURARE  

Articolul 66 

Legea aplicabilă în materie contractuală și necontractuală 

În Regatul Unit, următoarele acte se aplică după cum urmează: 

(a) Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (71) se aplică 

contractelor încheiate înainte de încheierea perioadei de tranziție; 

(b) Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (72) se aplică în 

ceea ce privește faptele cauzatoare de prejudicii, în cazul în care aceste fapte au avut loc 

înainte de încheierea perioadei de tranziție. 
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Articolul 67 

Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și cooperarea 

dintre autoritățile centrale în legătură cu aceste aspecte 

(1)   În Regatul Unit, precum și în statele membre în situațiile care implică Regatul Unit, 

pentru acțiunile judiciare intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție și pentru 

procedurile sau acțiunile care sunt legate de aceste acțiuni judiciare în temeiul articolelor 

29, 30 și 31 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului (73) sau în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 sau în 

temeiul articolelor 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (74), se aplică 

următoarele acte sau dispoziții: 

(a) dispozițiile privind competența judiciară prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012; 

(b) dispozițiile privind competența judiciară prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1001, 

Regulamentul (CE) nr. 6/2002, Regulamentul (CE) nr. 2100/94, Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (75) și în Directiva 96/71/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului (76); 

(c) dispozițiile privind competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2201/2003; 

(d) dispozițiile privind competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 4/2009. 

(2)   În Regatul Unit, precum și în statele membre în situațiile care implică Regatul Unit, 

pentru recunoașterea și executarea hotărârilor, deciziilor, actelor autentice, tranzacțiilor și 

altor acorduri judiciare se aplică actele sau dispozițiile menționate în continuare, după cum 

urmează: 

(a) Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 se aplică în ceea ce privește recunoașterea și executarea 

hotărârilor pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate înainte de încheierea 

perioadei de tranziție, actele autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și 

tranzacțiile judiciare aprobate sau încheiate înainte de încheierea perioadei de tranziție; 

(b) în ceea ce privește hotărârile pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate înainte de 

încheierea perioadei de tranziție, documentele întocmite sau înregistrate în mod oficial ca 

acte autentice și acordurile încheiate înainte de încheierea perioadei de tranziție, se 

aplică dispozițiile referitoare la recunoaștere și executare din Regulamentul (UE) nr. 

2201/2003; 

(c) în ceea ce privește hotărârile pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate înainte de 

încheierea perioadei de tranziție, tranzacțiile judiciare aprobate sau încheiate și actele 

autentice întocmite înainte de încheierea perioadei de tranziție, se aplică dispozițiile 

referitoare la recunoaștere și executare din Regulamentul (UE) nr. 4/2009; 

(d) Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (77) se aplică 

hotărârilor judecătorești pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate înainte de 

încheierea perioadei de tranziție, precum și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate 

și actelor autentice întocmite înainte de încheierea perioadei de tranziție, cu condiția ca 

certificarea ca titlu executoriu european să fi fost solicitată înainte de încheierea 

perioadei de tranziție. 
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(3)   În Regatul Unit, precum și în statele membre în situații care implică Regatul Unit, se 

aplică următoarele dispoziții după cum urmează: 

(a) capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 se aplică cererilor primite de autoritatea 

centrală sau de alte autorități competente ale statului solicitat înainte de încheierea 

perioadei de tranziție; 

(b) capitolul VII din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 se aplică cererilor de recunoaștere sau de 

executare prevăzute la alineatul (2) litera (c) de la prezentul articol și cererilor primite de 

autoritatea centrală a statului solicitat înainte de încheierea perioadei de tranziție; 

(c) Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului (78) se aplică 

procedurilor de insolvență și acțiunilor menționate la articolul 6 alineatul (1) din 

regulamentul în cauză, cu condiția ca procedura principală să fi fost deschisă înainte de 

încheierea perioadei de tranziție; 

(d) Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (79) se aplică 

somațiilor europene de plată pentru care au fost depuse cereri înainte de încheierea 

perioadei de tranziție; în cazul în care, în urma unei astfel de cereri, procedura este 

transferată în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din regulamentul menționat, se 

consideră că procedura a fost deschisă înainte de încheierea perioadei de tranziție; 

(e) Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (80) se aplică 

procedurilor europene cu privire la cererile cu valoare redusă pentru care au fost depuse 

cereri înainte de încheierea perioadei de tranziție; 

(f) Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (81) se aplică 

certificatelor eliberate înainte de încheierea perioadei de tranziție. 

Articolul 68 

Proceduri de cooperare judiciară aflate în desfășurare 

În Regatul Unit, precum și în statele membre în situații care implică Regatul Unit, 

următoarele acte se aplică după cum urmează: 

(a) Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (82) se aplică 

actelor judiciare și extrajudiciare care au fost primite în vederea notificării sau 

comunicării înainte de încheierea perioadei de tranziție de către: 

(i) o agenție de primire; 

(ii) un organism central al statului pe teritoriul căruia urmează să se efectueze notificarea 

sau comunicarea; sau 

(iii) agenți diplomatici sau consulari, servicii poștale sau executori judecătorești, 

funcționari sau alte persoane competente din statul de primire, menționați 

(menționate) la articolele 13, 14 și 15 din regulamentul menționat; 
 

(b) Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului (83) se aplică cererilor primite înainte de 

încheierea perioadei de tranziție de către: 
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(i) o instanță solicitată: 

(ii) un organism central al statului în care este solicitată obținerea de probe; sau 

(iii) un organism central sau o autoritate competentă menționată la articolul 17 alineatul 

(1) din regulamentul menționat; 
 

(c) Decizia 2001/470/CE a Consiliului (84) se aplică cererilor care au fost primite înainte de 

încheierea perioadei de tranziție; punctul de contact solicitant poate solicita o confirmare 

de primire în termen de șapte zile de la încheierea perioadei de tranziție în cazul în care 

are îndoieli cu privire la faptul că cererea a fost primită înainte de încheierea perioadei de 

tranziție. 

Articolul 69 

Alte dispoziții aplicabile 

(1)   În Regatul Unit, precum și în statele membre în situații care implică Regatul Unit, 

următoarele acte se aplică după cum urmează: 

(a) Directiva 2003/8/CE a Consiliului (85) se aplică cererilor de asistență judiciară care au fost 

primite de către autoritatea de primire înainte de încheierea perioadei de tranziție. 

Autoritatea de primire poate solicita o confirmare de primire în termen de șapte zile de la 

încheierea perioadei de tranziție în cazul în care are îndoieli cu privire la faptul că cererea 

a fost primită înainte de această dată; 

(b) Directiva 2008/52/EC a Parlamentului European și a Consiliului (86) se aplică în cazul în 

care, înainte de încheierea perioadei de tranziție: 

(i) părțile au convenit să recurgă la mediere după apariția litigiului; 

(ii) medierea a fost impusă de instanță; sau 

(iii) o instanță a invitat părțile să recurgă la mediere; 
 

(c) Directiva 2004/80/CE a Consiliului (87) se aplică cererilor primite de către autoritatea de 

decizie înainte de încheierea perioadei de tranziție. 

(2)   Alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) litera (a) de la articolul 67 din prezentul acord se 

aplică, de asemenea, în ceea ce privește dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 

aplicabile în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind 

competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 

comercială (88). 

(3)   Articolul 68 litera (a) din prezentul acord se aplică, de asemenea, în ceea ce privește 

dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1393/2007 aplicabile în temeiul Acordului dintre 

Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor 

judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (89). 
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