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Regeringen föreskriver att 4, 7–9, 11 och 13–15 §§ förordningen
(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.
4 §1 En svensk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande
påföljd utfärdas av Polismyndigheten på begäran av
– Kriminalvården för verkställighet av fängelse,
– Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård, och
– Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.
En arresteringsorder får utfärdas för en lagakraftvunnen dom om en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning har dömts
ut.
En arresteringsorder som utfärdas för en dom som avses i andra stycket får
uppta också andra lagakraftvunna domar som gäller den eftersökte, om domstolen där har dömt till en frihetsberövande påföljd (accessoriskt överlämnande).
7 § En svensk arresteringsorder får registreras i Schengens informationssystem (SIS) eller i ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott. Registreringen ska utföras av Polismyndigheten, som också
ska förvara arresteringsordern.
Om det är känt i vilken annan medlemsstat den eftersökte uppehåller sig,
får arresteringsordern sändas direkt till den verkställande myndigheten i den
staten. Den utfärdande myndigheten ansvarar då för åtgärder enligt 11 §. Om
arresteringsordern har utfärdats av en åklagare, ska en kopia av arresteringsordern sändas till Polismyndigheten.
8 § När det inte längre finns skäl att begära den eftersökte överlämnad, ska
arresteringsordern återkallas. Den verkställande myndigheten i den andra
medlemsstaten ska omedelbart underrättas om återkallelsen. Om en åklagare
återkallar en arresteringsorder ska även Polismyndigheten omedelbart underrättas.
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9 § När den utfärdande myndigheten får information om att den eftersökte
har anträffats, ska myndigheten omedelbart vidarebefordra informationen till
Polismyndigheten, om den inte redan har fått informationen.
Om en annan myndighet än den utfärdande myndigheten får information
om att den eftersökte har anträffats, ska den myndigheten omedelbart vidarebefordra informationen till den utfärdande myndigheten.
11 § När Polismyndigheten får information om att den eftersökte har anträffats i en annan medlemsstat och arresteringsordern har registrerats enligt 7 §
första stycket, ska myndigheten omedelbart
1. låta översätta arresteringsordern till den andra medlemsstatens språk
eller till ett språk som den staten har förklarat sig godta, och
2. översända arresteringsordern till den verkställande myndigheten i den
andra staten.
13 § Den utfärdande myndigheten ansvarar för att den eftersökte förs till
Sverige när den andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande hit. Den
utfärdande myndigheten ska se till att den eftersökte hämtas till Sverige inom
den utsatta tiden, om inte annat har överenskommits. Den utfärdande myndigheten får begära hjälp av Polismyndigheten om det behövs.
14 §2 Om överlämnande till Sverige för lagföring har ägt rum på villkor att
den som överlämnas återförs till den andra medlemsstaten för att där verkställa en frihetsberövande påföljd som dömts ut med anledning av överlämnandet, ska åklagaren så snart domen har vunnit laga kraft mot den dömde
pröva om förutsättningarna för återförande är uppfyllda.
Om den som har överlämnats ska återföras enligt första stycket, ska åklagaren omedelbart underrätta
– Kriminalvården, om påföljden är fängelse,
– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, och
– Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.
Den myndighet som avses i andra stycket ska se till att verkställigheten av
påföljden överförs till den andra medlemsstaten, att personen förs dit och att
den andra staten underrättas. Myndigheten får begära hjälp av Polismyndigheten om det behövs. Den andra staten ska i samband med överförandet informeras om när verkställigheten påbörjades och om frihetsberövanden som har
ägt rum i Sverige.
15 § Om en begäran om överlämnande enligt en svensk arresteringsorder
för verkställighet av en frihetsberövande påföljd har avslagits på den grunden
att den andra medlemsstaten övertar verkställigheten av påföljden, ska den
myndighet som avses i 14 § andra stycket se till att verkställigheten överförs
till den andra staten. Så snart Polismyndigheten har informerats om den andra
statens avslag ska Polismyndigheten underrätta den berörda myndigheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
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