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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
dels att 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.
14 §1 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 fått 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.
15 §2 Om en begäran om överlämnande till Sverige för verkställighet av en
frihetsberövande påföljd har avslagits på den grunden att den andra medlemsstaten övertar verkställigheten av påföljden, ska Polismyndigheten omedelbart underrätta Kriminalvården och
– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, eller
– Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.
15 a § I lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen finns bestämmelser om erkännande
och verkställighet av en svensk dom på frihetsberövande påföljd i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds
inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008
om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar
avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa
dessa inom Europeiska unionen.
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4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom
Europeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut
2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om
att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte tillämpas.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)
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