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PADOMES PAMATLĒMUMS
(2002. gada 13. jūnijs)
par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
(2002/584/TI)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Dalībvalstis turklāt ir apstiprinājušas trīs šādas konvencijas, kas pilnībā vai daļēji attiecas uz izdošanu un kas ir daļa
no Savienības acquis: 1990. gada 19. jūnija Šengenas
līguma (1985. gada 14. jūnijs) īstenošanas Konvencija par
kontroles pakāpenisku atcelšanu pie kopīgajām robežām (4) (attiecībās starp minētās konvencijas dalībvalstīm),
1995. gada 10. marta Konvencija par vienkāršotu izdošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (5) un
1996. gada 27. septembra Konvencija par izdošanu starp
Eiropas Savienības dalībvalstīm (6).

(5)

Eiropas Savienībai nospraustais mērķis kļūt par brīvības,
drošības un tiesiskuma telpu liek atcelt izdošanu starp
dalībvalstīm un to aizstāt ar nodošanas sistēmu starp tiesu
iestādēm. Ieviešot jaunu, vienkāršotu sistēmu, saskaņā ar
kuru notiesātas vai aizdomās turētas personas nodod sodu
izpildei vai kriminālvajāšanai, būs iespējams izvairīties no
sarežģītības un iespējamās kavēšanās, kas piemīt pastāvošajām izdošanas procedūrām. Tradicionālās sadarbības
attiecības, kas līdz šim pārsvarā pastāvēja starp dalībvalstīm, ir jāaizvieto ar sistēmu, kura brīvības, drošības un tiesiskuma telpā paredz brīvu tiesu nolēmumu apriti krimināllietās un kas attiecas gan uz procesuālajiem, gan uz
galīgajiem nolēmumiem.

(6)

Eiropas apcietināšanas orderis, kuru paredz šis pamatlēmums, ir pirmais konkrētais pasākums, ar kuru krimināltiesību jomā īsteno savstarpējas atzīšanas principu, kuru
Eiropadome raksturojusi kā tiesu iestāžu sadarbības “stūrakmeni”.

(7)

Tā kā, darbojoties vienpusēji, dalībvalstis nespēj pilnībā
sasniegt mērķi aizvietot daudzpusējo izdošanas sistēmu,
kuras pamatā ir 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvencija par izdošanu, un šis mērķis tā apjoma un rezultātu dēļ

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 31. panta
a) un b) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 1999. gada 15. un 16. oktobra Eiropadomes
Tamperes sanāksmes secinājumiem, un jo īpaši to
35. punktu, starp dalībvalstīm ir jāatceļ formālā izdošanas
procedūra attiecībā uz personām, kas mēģina izvairīties no
soda izciešanas pēc tam, kad attiecībā uz tām pieņemts
galīgs spriedums, un ir jāpaātrina izdošanas procedūras
attiecībā uz personām, kuras tur aizdomās par nodarījuma
izdarīšanu.

(2)

Pasākumu programmā, kuras mērķis ir īstenot principu par
nolēmumu savstarpēju atzīšanu krimināllietās, ko paredz
Eiropadomes Tamperes sanāksmes secinājumu 37. punkts
un kas pieņemta Padomē 2000. gada 30. novembrī (3), ir
pieminēts jautājums par apcietināšanas orderu savstarpēju
izpildi.

(3)

Visas vai dažas dalībvalstis ir vairāku konvenciju izdošanas
jomā dalībvalstis, ieskaitot 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvenciju par izdošanu un 1977. gada 27. janvāra
Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu. Ziemeļvalstu izdošanas likumu saturs ir identisks.

(1) OV C 332 E, 27.11.2001., 305. lpp.
(2) Atzinums sniegts 2002. gada 9. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav
publicēts).
(3) OV C 12 E, 15.1.2001., 10. lpp.

(4) OV C 239, 22.9.2000., 19. lpp.
(5) OV C 78, 30.3.1995.,. 2. lpp.
(6) OV C 313, 13.10.1996., 12. lpp.
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ir vieglāk sasniedzams Savienības līmenī, tad Padome var
noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā
noteikts 2. pantā Līgumā par Eiropas Savienību un 5. pantā
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā. Saskaņā ar minētajā
pantā noteikto proporcionalitātes principu šis pamatlēmums nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(8)

Nolēmumiem par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi ir
jābūt pakļautiem pietiekamai kontrolei, kas nozīmē, ka
dalībvalsts tiesas iestādei, kurā pieprasītā persona ir apcietināta, būs jāpieņem lēmums par tās nodošanu.
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(13)

Nevienai personai nevar likt izbraukt vai to izraidīt uz valsti vai izdot valstij, ja pastāv nopietns risks, ka tā tur varētu
būt pakļauta nāves sodam, spīdzināšanai vai citādai necilvēcīgai vai degradējošai attieksmei vai sodam.

(14)

Tā kā visas dalībvalstis ir ratificējušas 1981. gada 28. janvāra Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību
attiecībā uz automātisku personas datu apstrādi, tad personas datus, ko apstrādā, īstenojot šo pamatlēmumu, ir
jāaizsargā saskaņā ar minētās konvencijas principiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

(9)

Centrālo iestāžu loma Eiropas apcietināšanas ordera izpildē
nepārsniedz praktisku un administratīvu atbalstu.

(10)

Eiropas apcietināšanas ordera mehānisms pamatā ir augsta dalībvalstu savstarpēja uzticība. Tā īstenošanu var apturēt tikai gadījumā, ja viena no dalībvalstīm nopietni un vairākkārt pārkāpj principus, kas paredzēti 6. panta 1. punktā
Līgumā par Eiropas Savienību, ko konstatē Padome, ievērojot minētā līguma 7. panta 1. punktu, ar sekām, kas
izklāstītas attiecīgā līguma 7. panta 2. punktā.

1. NODAĻA
VISPĀRĪGI PRINCIPI

1. pants
Eiropas apcietināšanas ordera definīcija un pienākums to
izpildīt

(11)

(12)

Attiecībās starp dalībvalstīm Eiropas apcietināšanas orderim ir jāaizstāj visi iepriekšējie dokumenti, kas attiecās uz
izdošanu, tai skaitā noteikumi par izdošanu, kas iekļauti
Šengenas līguma izpildes konvencijas III sadaļā.

Šajā pamatlēmumā ievērotas pamattiesības un principi, kas
atzīti 6. pantā Līgumā par Eiropas Savienību un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (1), īpaši tās
VI nodaļā. Neko šajā pamatlēmumā nevar interpretēt kā
aizliegumu atteikt tādas personas nodošanu, par kuru
izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, ja, pamatojoties uz
objektīviem apstākļiem, ir iemesls domāt, ka minētais
apcietināšanas orderis ir izsniegts, lai veiktu personas vajāšanu vai sodīšanu tās dzimuma, rases, reliģijas, nacionālās
izcelsmes, valstiskās piederības, valodas, politisko uzskatu
vai seksuālās orientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli
varētu pasliktināt kāda no šiem iemesliem dēļ.

1. Eiropas apcietināšanas orderis ir tiesas nolēmums, ko izsniedz
dalībvalsts, lai cita dalībvalsts apcietinātu un nodotu pieprasīto
personu kriminālvajāšanas veikšanai vai lai izpildītu brīvības
atņemšanas sodu, vai arī lai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli.
2. Dalībvalstis izpilda ikvienu Eiropas apcietināšanas orderi,
pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu un saskaņā ar šī
pamatlēmuma noteikumiem.
3. Šis pamatlēmums groza pienākumu ievērot pamattiesības un
tiesību pamatprincipus, kā tie minēti 6. pantā Līgumā par Eiropas
Savienību.

2. pants
Eiropas apcietināšanas ordera piemērošanas joma

Šis pamatlēmums dalībvalstīm neliedz piemērot to konstitucionālos noteikumus attiecībā uz taisnīgu tiesu, biedrošanās tiesībām, preses brīvību un vārda brīvību citos masu
informācijas līdzekļos.

(1) OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

1. Eiropas apcietināšanas orderi var izsniegt par darbībām, par
kurām izsniegšanas dalībvalsts tiesībās paredzēts brīvības
atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, kura maksimālais ilgums ir vismaz 12 mēneši vai par jau piespriestu sodu vai jau piemērotu drošības līdzekli, kuru ilgums ir
vismaz četri mēneši.
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2. Šādi nodarījumi, ja par tiem izsniegšanas dalībvalstī var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi,
un tādi, kā tie definēti izsniegšanas dalībvalsts tiesībās, saskaņā ar
šī pamatlēmuma noteikumiem un nepārbaudot darbības abpusējo
sodāmību ir pamats nodošanai, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi:

— kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

— dalība noziedzīgā organizācijā,

— izvarošana,

— zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

— terorisms,
— cilvēku tirdzniecība,
— bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

— dedzināšana,

— noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

— narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,
— ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

— kuģa vai gaisa kuģa sagrābšana,

— korupcija,
— sabotāža.
— krāpšana, ieskaitot krāpšanu, kas apdraud Eiropas Kopienas
finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē,
— noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
— naudas, tostarp eiro, viltošana,

3. Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un ievērojot Līguma par
Eiropas Savienību 39. panta 1. punkta noteikumus, Padome vienprātīgi jebkurā brīdī var nolemt 2. punkta sarakstam pievienot
citas noziegumu kategorijas. Ievērojot ziņojumu, ko saskaņā ar
34. panta 3. punktu iesniedz Komisija, Padome izvērtē to, vai
saraksts būtu jāpaplašina vai jāgroza.

— datornoziegumi,
— noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu
sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,
— palīdzība nelikumīgi iebraukt un uzturēties,

4. Tādu nodarījumu gadījumā, uz ko neattiecas 2. punkts, nodošanu var pakļaut nosacījumam, ka darbības, par kurām izsniegts
Eiropas apcietināšanas orderis, uzskata par nodarījumu saskaņā ar
izpildes valsts tiesībām neatkarīgi no tā sastāva elementiem vai
kvalifikācijas.

— slepkavība, smagi miesas bojājumi,
— cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,
3. pants
— personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,
— rasisms un ksenofobija,

Eiropas apcietināšanas ordera obligātas neizpildīšanas
pamats

— organizēta vai bruņota laupīšana,
— kultūras preču, tostarp mākslasdarbu un senlietu, nelikumīga
tirdzniecība,

Izpildes dalībvalsts tiesas iestāde (šeit turpmāk – “izpildes tiesas
iestāde”) atsaka Eiropas apcietināšanas ordera izpildīšanu šādos
gadījumos:

— krāpšana,
— rekets un izspiešana,
— izstrādājumu viltošana un pirātisms,

1. Uz nodarījumu, kas ir par iemeslu apcietināšanas orderim,
attiecas amnestija izpildes dalībvalstī, ja šīs valsts jurisdikcijā
bija kriminālvajāšanas uzsākšana par attiecīgo nodarījumu
saskaņā ar tās krimināllikumu;

— administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,
— maksāšanas līdzekļu viltošana,
— hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

2. Ja izpildes tiesas iestāde ir informēta par to, ka par pieprasīto
personu dalībvalstī pieņemts galīgs spriedums attiecībā uz
tādām pašām darbībām, ar nosacījumu, ka, ja ir piespriests
sods, tad tas ir izciests vai to pašlaik izcieš, vai to vairs nevar
izpildīt saskaņā ar notiesāšanas dalībvalsts tiesībām;
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3. Ja personai, par kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, ņemot vērā tās vecumu, nevar iestāties kriminālatbildība
par darbībām, kas ir apcietināšanas ordera pamatā, saskaņā ar
izpildes dalībvalsts tiesībām.

4. pants

Eiropas apcietināšanas ordera fakultatīvas neizpildīšanas
pamats
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7. Ja Eiropas apcietināšanas orderis attiecas uz nodarījumiem:
a) kurus saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām uzskata par
pilnīgi vai daļēji veiktiem izpildes dalībvalsts teritorijā vai
vietā, ko par tādu uzskata;
b) kuri veikti ārpus izsniegšanas dalībvalsts teritorijas un izpildes dalībvalsts tiesības neļauj veikt kriminālvajāšanu par
tādiem pašiem nodarījumiem, ja tie veikti ārpus tās teritorijas.

5. pants
Izpildes tiesu iestāde var atteikt Eiropas apcietināšanas ordera
izpildīšanu:

1. Ja vienā no gadījumiem, kas minēti 2. panta 4. punktā, darbību, kas ir Eiropas apcietināšanas ordera pamatā, neuzskata par
noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām; tomēr attiecībā uz nodokļiem un nodevām, muitas
nodokļiem un maiņas nodevām Eiropas apcietināšanas ordera
izpildi nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes dalībvalsts
normatīvajos aktos nav noteikti tāda paša veida nodokļi vai
nodevas vai arī tajos nav tāda paša nodokļu, nodevu, muitas
nodokļu vai maiņas nodevu regulējuma kā izsniegšanas dalībvalsts normatīvajos aktos;

2. Ja izpildes dalībvalstī veic personas, par kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, kriminālvajāšanu par to pašu darbību, kas ir Eiropas apcietināšanas ordera pamatā;

3. Ja izpildes dalībvalsts tiesu iestādes ir nolēmušas vai nu neveikt
kriminālvajāšanu attiecībā uz nodarījumu, kas ir Eiropas apcietināšanas ordera pamatā, vai procesu apturēt vai ja dalībvalstī
attiecībā uz pieprasīto personu par tām pašām darbībām ir
pieņemts galīgs spriedums, kas liedz procesu turpināt;

4. Ja ir iestājies noilgums saukšanai pie kriminālatbildības vai
sodīšanai saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām un uz darbībām attiecas šīs dalībvalsts jurisdikcija saskaņā ar tās krimināllikumu;

5. Ja izpildes tiesas iestāde ir informēta par to, ka trešajā valstī par
pieprasīto personu pieņemts galīgs spriedums attiecībā uz tām
pašām darbībām, ar nosacījumu, ka, ja ir piespriests sods, tad
tas ir izciests vai to pašlaik izcieš, vai to vairs nevar izpildīt
saskaņā ar notiesāšanas valsts tiesībām;

Garantijas, kas izsniegšanas dalībvalstij jāsniedz īpašos
gadījumos
Izpildes dalībvalsts tiesībās var noteikt, ka izpildes tiesu iestāde
izpilda Eiropas apcietināšanas orderi ar šādiem nosacījumiem:
1. Ja Eiropas apcietināšanas orderis ir izsniegts, lai izpildītu sodu
vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli,
kas piespriests aizmuguriski, un ja pavēste nav tikusi tieši
izsniegta attiecīgajai personai vai ja tā citādi nav informēta par
tiesas sēdes vietu un laiku un tāpēc nolēmums pieņemts aizmuguriski, tad nodošanu var pakļaut nosacījumam, ka izsniegšanas tiesu iestāde sniedz garantijas, ko uzskata par pietiekamām, lai garantētu personai, par kuru izsniegts Eiropas
apcietināšanas orderis, ka tai būs iespēja lūgt lietas atkārtotu
iztiesāšanu izsniegšanas dalībvalstī un ka tā tiks tiesāta klātienē;
2. Ja par nodarījumu, uz kura pamata Eiropas apcietināšanas
orderis ir izsniegts, ir paredzēts brīvības atņemšanas sods vai
piespiedu līdzeklis uz mūžu, tad minētā apcietināšanas ordera
izpildi var pakļaut nosacījumam, ka izsniegšanas dalībvalsts
tiesību sistēma paredz noteikumus, kas ļauj pārskatīt noteikto
sodu vai līdzekli pēc pieprasījuma vai vēlākais pēc 20 gadiem,
vai kas ļauj piemērot apžēlošanas pasākumus, ko saskaņā ar
izsniegšanas dalībvalsts tiesībām vai praksi personai ir tiesības
lūgt ar mērķi neizpildīt šādu sodu vai līdzekli;
3. Ja persona, attiecībā uz kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis tās kriminālvajāšanai, ir izpildes dalībvalsts pilsonis vai rezidents, tad nodošanu var pakļaut nosacījumam, ka
personu, pēc tās nopratināšanas, nogādā atpakaļ izpildes dalībvalstī, lai izciestu brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu
līdzekli, kas tai piespriests izsniegšanas dalībvalstī.

6. pants
6. Ja Eiropas apcietināšanas orderis ir izsniegts brīvības
atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta drošības
līdzekļa izpildei, ja pieprasītā persona paliek izpildes dalībvalstī, ir izpildes dalībvalsts pilsonis vai rezidents un šī valsts
apņemas izpildīt spriedumu vai piespiedu līdzekli saskaņā ar
tās tiesību aktiem;

Kompetento tiesu iestāžu noteikšana
1. Izsniegšanas tiesu iestāde ir izsniegšanas dalībvalsts tiesu
iestāde, kas ir kompetenta izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi,
pamatojoties uz šīs valsts tiesību aktiem.
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2. Izpildes tiesu iestāde ir izpildes dalībvalsts tiesu iestāde, kas ir
kompetenta izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, pamatojoties
uz šīs valsts tiesību aktiem.
3. Katra dalībvalsts informē Padomes ģenerālsekretariātu par
kompetento iestādi saskaņā ar tās tiesību aktiem.

19/6. sēj.

2. Eiropas apcietināšanas orderis ir jāiztulko izpildes dalībvalsts
valsts valodā vai vienā no tās valsts valodām. Šī pamatlēmuma
pieņemšanas brīdī vai vēlāk ikviena dalībvalsts var noteikt deklarācijā, ko tā iesniedz Padomes ģenerālsekretariātam, ka tā pieņems
tulkojumu vienā vai vairākās Eiropas Kopienu iestāžu oficiālajās
valodās.

7. pants
Centrālās iestādes iesaistīšana
2. NODAĻA

1. Katra dalībvalsts var izraudzīties centrālo iestādi vai, ja tās tiesību sistēma to pieļauj, vairākas centrālās iestādes, kas palīdz kompetentajām tiesu iestādēm.
2. Dalībvalsts var, ja tas ir vajadzīgs tās tiesu sistēmas organizācijas dēļ, paredzēt centrālajai iestādei (centrālajām iestādēm) atbildību par Eiropas apcietināšanas orderu administratīvu pārsūtīšanu
un saņemšanu, kā arī par citu oficiālu saraksti, kas uz to (tām)
attiecas.
Dalībvalsts, kas vēlas izmantot šajā pantā minētās iespējas, Padomes ģenerālsekretariātam paziņo informāciju, kas attiecas uz
izraudzīto centrālo iestādi vai centrālajām iestādēm. Šīs norādes ir
saistošas visām izsniegšanas dalībvalsts iestādēm.

NODOŠANAS PROCEDŪRA

9. pants
Eiropas apcietināšanas ordera pārsūtīšana
1. Ja ir zināma pieprasītās personas atrašanās vieta, izsniegšanas
tiesas iestāde var pārsūtīt Eiropas apcietināšanas orderi tieši izpildes tiesu iestādei.
2. Izsniegšanas tiesu iestāde var jebkurā gadījumā nolemt par pieprasīto personu ievietot paziņojumu Šengenas Informācijas sistēmā (SIS).

8. pants
Eiropas apcietināšanas ordera saturs un forma
1. Eiropas apcietināšanas orderis ietver šādu informāciju, kas
izkārtota formā, kas norādīta pielikumā:
a) pieprasītās personas identitāte un nacionālā piederība;
b) izsniegšanas tiesu iestādes nosaukums, adrese, telefona un
faksa numurs un e-pasta adrese;
c) pierādījums tam, ka pastāv izpildāms spriedums, lēmums par
apcietinājuma piemērošanu vai jebkurš cits izpildāms tiesas
nolēmums ar tādu pašu spēku, kas ietilpst 1. un 2. panta piemērošanas jomā;
d) nodarījuma veids un juridiskā kvalifikācija, jo īpaši attiecībā uz
2. pantu;
e) to apstākļu apraksts, kādos tika veikts nodarījums, ieskaitot
laiku, vietu un pieprasītās personas līdzdalības veidu nodarījumā;
f) piespriestais sods, ja spriedums ir galīgs, vai sodu robežas, ko
par nodarījumu paredz izsniegšanas dalībvalsts tiesības;
g) ja iespējams, citas nodarījuma sekas.

3. Šādu paziņojumu veic saskaņā ar noteikumiem 95. pantā
1990. gada 19. jūnija Šengenas līguma (1985. gada 14. jūnijs)
īstenošanas Konvencijā par kontroles pakāpenisku atcelšanu pie
kopīgajām robežām (Šengenas konvencija). Paziņojums Šengenas
Informācijas sistēmā ir līdzvērtīgs Eiropas apcietināšanas orderim
kopā ar informāciju, kas paredzēta 8. panta 1. punktā.
Pārejas periodā, līdz SIS var pārsūtīt visu 8. pantā aprakstīto informāciju, paziņojums ir līdzvērtīgs Eiropas apcietināšanas orderim,
kamēr izpildes iestāde saņem oriģinālu saskaņā ar formas prasībām.

10. pants
Eiropas apcietināšanas ordera pārsūtīšanas kārtība
1. Ja izsniegšanas tiesas iestāde nezina, kas kompetentā izpildes
iestāde, tā veic vajadzīgos pieprasījumus, tai skaitā, caur Eiropas
Juridiskā tīkla (1) kontaktpunktiem, lai iegūtu šo informāciju no
izpildes dalībvalsts.
2. Ja izsniegšanas tiesu iestāde vēlas, tad pārsūtīšanu var veikt
caur Eiropas Juridiskā tīkla nodrošināto telekomunikāciju sistēmu.

(1) Padomes Vienota rīcība 98/428/TI (1998. gada 29. jūnijs) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (OV L 191, 7.7.1998., 4. lpp.).
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3. Ja nav iespējams izmantot SIS pakalpojumus, izsniegšanas
tiesu iestāde var lūgt Interpol pakalpojumus, lai pārsūtītu Eiropas
apcietināšanas orderi.

4. Izsniegšanas tiesu iestāde var Eiropas apcietināšanas orderi
pārsūtīt tālāk ar ikvienu drošu līdzekli, ar kuru var iegūt rakstisku
dokumentu apstākļos, kas ļauj izpildes dalībvalstij noteikt tā
autentiskumu.

5. Visas grūtības, kas saistītas ar ikviena Eiropas apcietināšanas
ordera izpildei vajadzīga dokumenta pārsūtīšanu vai autentiskumu, risina tiešos sakaros starp iesaistītajām tiesu iestādēm vai
attiecīgos gadījumos piedaloties dalībvalstu centrālajām iestādēm.

6. Ja iestāde, kas saņem Eiropas apcietināšanas orderi, nav kompetenta ar to rīkoties, tā automātiski Eiropas apcietināšanas orderi
pārsūta tālāk kompetentajai iestādei tās dalībvalstī un par to
informē izsniegšanas tiesu iestādi.

11. pants
Pieprasītās personas tiesības

1. Kad pieprasīto personu apcietina, kompetentā izpildes tiesu
iestāde saskaņā ar savas valsts tiesībām informē personu par Eiropas apcietināšanas orderi un par tā saturu, un arī par iespēju piekrist nodošanai izsniegšanas tiesu iestādei.
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paredz “specialitātes princips”, kas minēts 27. panta 2. punktā,
dod izpildes tiesu iestādē saskaņā ar izpildes dalībvalsts iekšējām
tiesībām.

2. Katra dalībvalsts pieņem pasākumus, lai nodrošinātu to, ka
1. punktā minēto piekrišanu un attiecīgā gadījumā atteikšanos
konstatē tādā veidā, kas liecina par to, ka attiecīgā persona tos ir
izteikusi brīvprātīgi un pilnībā apzinoties sekas. Šajā sakarā pieprasītajai personai ir tiesības uz juridiska padomdevēja palīdzību.

3. Piekrišanu un attiecīgā gadījumā atteikšanos, kas minēta
1. punktā, reģistrē protokolā saskaņā ar procedūru, kas paredzēta
izpildes dalībvalsts tiesību aktos.

4. Piekrišanu principā nevar atsaukt. Katra dalībvalsts var paredzēt, ka piekrišanu un attiecīgā gadījumā atteikšanos var atsaukt
saskaņā ar tās tiesību aktu piemērojamiem noteikumiem. Šajā
gadījumā laika posmu starp piekrišanu un tās atsaukšanu neņem
vērā, nosakot termiņus, kas paredzēti 17. pantā. Dalībvalsts, kas
vēlas izmantot šo iespēju, par to informē Padomes ģenerālsekretariātu, pieņemot šo pamatlēmumu, un norāda kārtību, kādā
iespējama piekrišanas atsaukšana, kā arī ikvienu tās grozījumu.

14. pants

Pieprasītās personas uzklausīšana
2. Pieprasītajai personai, kuru apcietina Eiropas apcietināšanas
ordera izpildei, ir tiesības saņemt juridiska padomdevēja un tulka
palīdzību saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām.

12. pants

Ja apcietinātā persona nepiekrīt tās nodošanai, kā paredzēts
13. pantā, viņai ir tiesības, ka to uzklausa izpildes tiesu iestāde
saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām.

Personas turēšana apcietinājumā
15. pants
Ja personu apcietina, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas
orderi, izpildes tiesu iestāde lemj par to, vai pieprasītajai personai
ir jāpaliek apcietinājumā saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām.
Personu var provizoriski atbrīvot ikvienā brīdī saskaņā ar izpildes
dalībvalsts iekšējām tiesībām ar noteikumu, ka minētās dalībvalsts
kompetentā iestāde veic visus pasākumus, ko tā uzskata par
vajadzīgiem, lai novērstu personas bēgšanu.

Lēmums par nodošanu

1. Izpildes tiesu iestāde termiņos un saskaņā ar šajā pamatlēmumā noteiktajiem nosacījumiem pieņem lēmumu par to, vai
persona ir jānodod.

13. pants
Piekrišana nodošanai

1. Ja apcietinātā persona norāda, ka tā piekrīt nodošanai, šo piekrišanu un attiecīgā gadījumā noteiktu atteikšanos no tiesībām, ko

2. Ja izpildes tiesu iestāde uzskata, ka informācija, ko paziņojusi
izsniegšanas dalībvalsts, ir nepietiekama, lai ļautu pieņemt
lēmumu par nodošanu, tā lūdz, lai steidzami piegādā vajadzīgo
papildu informāciju, konkrēti to, kas attiecas uz 3. līdz 5. pantu
un 8. pantu, un tā var noteikt termiņu tās saņemšanai, ņemot vērā
to, ka ir vajadzīgs ievērot termiņus, kas noteikti 17. pantā.
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3. Izsniegšanas tiesu iestāde var ikvienā brīdī pārsūtīt ikvienu
papildu derīgu informāciju izpildes tiesu iestādei.

19/6. sēj.

4. Īpašos gadījumos, kad Eiropas apcietināšanas orderi nevar
izpildīt termiņos, kas paredzēti 2. vai 3. punktā, izpildes tiesu
iestāde nekavējoties par to informē izsniegšanas tiesu iestādi,
norādot kavēšanās iemeslus. Šādos gadījumos šos termiņus var
pagarināt par 30 dienām.

16. pants
Lēmums vairāku pieprasījumu gadījumā

1. Ja divas vai vairākas dalībvalstis ir izsniegušas Eiropas apcietināšanas orderi, kas attiecas uz vienu un to pašu personu, lēmumu
par to, kuru Eiropas apcietināšanas orderi izpildīt, pieņem izpildu
tiesu iestāde, pienācīgi ņemot vērā visus apstākļus un īpaši nodarījumu relatīvo smagumu un izdarīšanas vietu, katra Eiropas
apcietināšanas ordera datumu un to, vai orderis izsniegts kriminālvajāšanas nolūkos vai brīvības atņemšanas soda vai piespiedu
līdzekļa izpildei.

2. Izpildes tiesu iestāde var lūgt Eurojust (1) padomu, kad tā izdara
izvēli, kas paredzēta 1. punktā.

3. Konflikta gadījumā starp Eiropas apcietināšanas orderi un
izdošanas lūgumu, ko iesniegusi trešā valsts, lēmumu par to, vai
priekšroka dodama Eiropas apcietināšanas orderim vai izdošanas
lūgumam, pieņem izpildes dalībvalsts kompetentā iestāde, pienācīgi ņemot vērā visus apstākļus, īpaši tos, kas minēti 1. punktā, un
tos, kas minēti piemērojamajā konvencijā.

4. Šis pants neskar dalībvalstu pienākumus, ko paredz Starptautiskās Krimināltiesas statūti.

17. pants
Termiņi un kārtība, kādos pieņem lēmumu izpildīt Eiropas
apcietināšanas orderi

1. Eiropas apcietināšanas orderi izskata un izpilda steidzamības
kārtā.

2. Gadījumos, kad pieprasītā persona piekrīt tās nodošanai, galīgais lēmums par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi būtu jāpieņem 10 dienu laikā pēc piekrišanas sniegšanas.

3. Pārējos gadījumos galīgais lēmums par Eiropas apcietināšanas
ordera izpildi būtu jāpieņem 60 dienu laikā pēc pieprasītās personas apcietināšanas.

(1) Padomes Lēmums 2002/187/TI (2002. gada 28. februāris) par Eurojust izveidi, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem
(OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.).

5. Kamēr izpildes tiesu iestāde nav pieņēmusi galīgo lēmumu par
Eiropas apcietināšanas orderi, tā nodrošina to, ka materiālie nosacījumi, kas nepieciešami faktiskai personas nodošanai, būtu ievēroti arī turpmāk.

6. Ikviena atteikšanās izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi ir
jāpamato.

7. Ja izņēmuma gadījumos dalībvalsts nevar ievērot šajā pantā
paredzētos termiņus, tā informē Eurojust, norādot kavēšanās
iemeslus. Turklāt dalībvalsts, kas vairākkārt saskārusies ar kavējumiem no citas dalībvalsts puses Eiropas apcietināšanas ordera
izpildē, par to informē Padomi, lai dalībvalstu līmenī izvērtētu šī
pamatlēmuma ieviešanu.

18. pants
Stāvoklis līdz lēmuma pieņemšanai

1. Ja Eiropas apcietināšanas orderis ir izsniegts kriminālvajāšanas
nolūkos, izpildes tiesu iestādei ir:

a) vai nu jāpiekrīt, ka pieprasīto personu uzklausa saskaņā ar
19. pantu;

b) vai jāpiekrīt pieprasītās personas pagaidu pārvietošanai.

2. Pagaidu pārvietošanas nosacījumus un termiņu nosaka
izsniegšanas un izpildes iestādēm savstarpēji vienojoties.

3. Pagaidu pārvietošanas gadījumā personai ir jābūt iespējai
atgriezties izpildes dalībvalstī, lai piedalītos sēdēs, kas ir nodošanas procedūras daļa un kas uz to attiecas.

19. pants
Personas noklausīšanās līdz lēmuma pieņemšanai

1. Pieprasīto personu uzklausa tiesu iestāde, piedaloties vienai
citai personai, kuru izraugās saskaņā pieprasītājas tiesas dalībvalsts tiesībām.
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2. Pieprasīto personu noklausās saskaņā ar izpildu dalībvalsts tiesībām un saskaņā ar nosacījumiem, ko nosaka, izsniegšanas un
izpildes iestādēm savstarpēji vienojoties.
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22. pants
Lēmuma paziņošana

3. Kompetentā izpildes iestāde var uzdot citai savas dalībvalsts
tiesu iestādei piedalīties pieprasītās personas uzklausīšanā, lai
nodrošinātu šā panta un izklāstīto nosacījumu pienācīgu piemērošanu.

Izpildes tiesu iestāde nekavējoties paziņo izsniegšanas tiesu
iestādei lēmumu par rīcību Eiropas apcietināšanas ordera sakarā.

23. pants
20. pants

Personas nodošanas termiņi

Privilēģijas un neaizskaramība

1. Pieprasīto personu nodod iespējami ātri dienā, par kuru vienojas iesaistītās iestādes.

1. Ja pieprasītajai personai noteiktas privilēģijas vai neaizskaramība attiecībā uz izpildes dalībvalsts jurisdikciju vai izpildi, tad
17. pantā paredzēto termiņu tecējums sākas tikai ar to dienu, kad
izpildes tiesu iestādi informē par to, ka privilēģijas un neaizskaramība ir atcelta.

2. To nodod ne vēlāk kā 10 dienas pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi.

Izpildes dalībvalsts nodrošina, ka materiālie nosacījumi, kas vajadzīgi faktiskai personas nodošanai, turpina būt ievēroti tad, kad
persona vairs nebauda šādas privilēģijas vai neaizskaramību.

3. Ja pieprasītās personas nodošanu 2. punktā minētajā termiņā
traucē apstākļi, ko nekontrolē neviena dalībvalsts, tad izpildes un
izsniegšanas tiesu iestādes nekavējoties savstarpēji sazinās un vienojas par jaunu nodošanas dienu. Šajā gadījumā nodošana notiek
10 dienu laikā no dienas, par kuru panākta jaunā vienošanās.

2. Ja tiesības atcelt privilēģijas vai neaizskaramību ir izpildes
dalībvalstij, tad izpildes tiesu iestāde to lūdz darīt nekavējoties. Ja
tiesības atcelt privilēģijas vai neaizskaramību ir citas valsts vai
starptautiskas organizācijas iestādei, tad īstenot šīs tiesības ir
jālūdz izsniegšanas tiesu iestādei.

4. Nodošanu izņēmuma gadījumā var uz laiku atlikt nopietnu
humānu iemeslu dēļ, piemēram, ja ir pamatoti iemesli domāt, ka
tas acīmredzami apdraudētu pieprasītās personas dzīvību vai veselību. Eiropas apcietināšanas ordera izpilde notiek iespējami drīz
pēc tam, kad šie iemesli beidz pastāvēt. Izpildes tiesu iestāde par
to nekavējoties informē izsniegšanas tiesu iestādi un vienojas par
jaunu nodošanas dienu. Šajā gadījumā nodošana notiek 10 dienu
laikā no dienas, par kuru panākta jaunā vienošanās.

21. pants

5. Beidzoties termiņiem 2. līdz 4. punktā minētajiem termiņiem,
ja persona joprojām atrodas apcietinājumā, to atbrīvo.

Starptautisko saistību konkurence

24. pants
Nodošanas atlikšana vai pakļaušana nosacījumiem

Šis pamatlēmums neietekmē izpildes dalībvalsts saistības, ja
pieprasīto personu šai dalībvalstij ir izdevusi trešā valsts un ja šo
personu aizsargā tā nolīguma noteikumi, saskaņā ar kuru tā
izdota, attiecībā uz specialitātes principu. Izpildes dalībvalsts veic
visus vajadzīgos pasākumus, lai nekavējoties pieprasītu tās valsts
piekrišanu, kura pieprasīto personu izdevusi, tā, lai to varētu
nodot dalībvalstij, kas izsniegusi Eiropas apcietināšanas orderi.
17. pantā minēto termiņu tecējums sākas tikai no dienas, no kuras
beidz piemērot specialitātes principu. Līdz valsts, kas personu
izdevusi, pieņem lēmumu, izpildes dalībvalsts nodrošina, ka
materiālie nosacījumi, kas vajadzīgi faktiskai personas nodošanai,
būt ievēroti arī turpmāk.

1. Izpildes tiesu iestāde pēc lēmuma izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi atliek pieprasītās personas nodošanu tā, lai varētu veikt
tās kriminālvajāšanu izpildes dalībvalstī vai, ja tā jau notiesāta, lai
viņa tās teritorijā varētu izciest sodu par darbību, kas nav darbība, kas minēta Eiropas apcietināšanas orderī.

2. Tā vietā, lai atliktu nodošanu, izpildes tiesu iestāde var uz laiku
nodot pieprasīto personu izsniegšanas dalībvalstij saskaņā ar
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nosacījumiem, ko nosaka izpildes un izsniegšanas tiesu iestādes
savstarpēji vienojoties. Vienošanos izdara rakstiski, un nosacījumi
ir saistoši visām izsniegšanas dalībvalsts iestādēm.

19/6. sēj.
3. NODAĻA

NODOŠANAS SEKAS

25. pants
26. pants
Tranzīts

1. Ikviena dalībvalsts atļauj pieprasītās personas, kuru nodod,
tranzītu cauri tās teritorijai, izņemot gadījumus, kad tā izmanto
iespēju atteikt, ja pieprasa tās valsts piederīgā vai pilsoņa tranzītu,
lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu līdzekli un ar
nosacījumu, ka tai ir sniegta informācija par:

a) personas, par kuru izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis,
identitāti un nacionālo piederību;

b) Eiropas apcietināšanas ordera esamību;

c) nodarījuma veidu un juridisko kvalifikāciju;

Laikposma, kas pavadīts apcietinājumā izpildes dalībvalstī,
ieskaitīšana

1. Izsniegšanas dalībvalsts ieskaita visus apcietinājuma termiņus,
kas izciesti Eiropas apcietināšanas ordera izpildes rezultātā, kopējā
brīvības atņemšanas laikā, kas būtu jāizcieš izsniegšanas dalībvalstī brīvības atņemšanas soda vai piespiedu līdzekļa piespriešanas
rezultātā.

2. Šādos nolūkos visu informāciju par laikposmu, kādu persona,
kas pieprasīta, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, atradusies apcietinājumā, izpildes tiesu iestāde vai centrālā iestāde, kas
izraudzīta saskaņā ar 7. pantu, iesniedz izsniegšanas tiesu iestādei
nodošanas brīdī.

d) to apstākļu aprakstu, kādos tika izdarīts nodarījums, arī laiku
un vietu.
27. pants
Ja persona, par kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis tās
kriminālvajāšanai, ir tranzīta dalībvalsts valsts piederīgā vai iedzīvotāja, tad tranzītu var pakļaut nosacījumam, ka personu pēc tās
uzklausīšanas nogādā atpakaļ tranzīta dalībvalstī, lai izciestu brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu līdzekli, kas tai piespriests
izsniegšanas dalībvalstī.

2. Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir atbildīga par tranzīta
pieprasījumu un vajadzīgo dokumentu saņemšanu, kā arī par
ikvienas oficiālas sarakstes, kas attiecas uz tranzīta pieprasījumiem, saņemšanu. Dalībvalstis paziņo šo izraudzīto iestādi Padomes ģenerālsekretariātam.

3. Tranzīta pieprasījumu un informāciju, kas izklāstīta 1. punktā, var adresēt iestādei, kuru izraugās saskaņā ar 2. punktu, ar
ikvienu līdzekli, ar kuru var iegūt rakstisku dokumentu. Tranzīta
dalībvalsts savu lēmumu paziņo tādā pašā veidā.

4. Šo pamatlēmumu nepiemēro gaisa pārvadājumiem bez paredzētām pieturām. Tomēr, ja notiek neparedzēta nolaišanās,
izsniegšanas dalībvalsts sniedz saskaņā ar 2. punktu izraudzītajai
iestādei informāciju, kas paredzēta 1. punktā.

5. Ja tranzīts attiecas uz personu, kas ir jāizdod no trešās valsts
dalībvalstij, mutatis mutandis piemēro šo pantu. Konkrēti, izteicienu “Eiropas apcietināšanas orderis” uzskata par aizvietotu ar
“izdošanas lūgums”.

Iespējamā kriminālvajāšana par citiem nodarījumiem

1. Katra dalībvalsts var paziņot Padomes ģenerālsekretariātam, ka
tās attiecībās ar citām dalībvalstīm, kas veikušas tādu pašu paziņojumu, uzskata, ka ir dota piekrišana personas kriminālvajāšanai, notiesāšanai vai apcietināšanai brīvības atņemšanas soda vai
piespiedu līdzekļa izpildei par nodarījumu, kas izdarīts pirms tās
nodošanas un kas nav nodarījums, par kuru tā nodota, ja vien
īpašā gadījumā izpildes tiesu iestāde neparedz citādi tās lēmumā
par nodošanu.

2. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 1. un 3. punktā, nevar veikt
nodotās personas kriminālvajāšanu, to notiesāt vai tai atņemt brīvību par nodarījumu, kas veikts pirms tās nodošanas un kas nav
nodarījums, par kuru tā nodota.

3. Šā panta 2. punktu nepiemēro šādos gadījumos:
a) ja persona, kurai ir bijusi iespēja atstāt tās dalībvalsts teritoriju, kurai tā nodota, nav to izdarījusi 45 dienu laikā no tās galīgās atbrīvošanas, vai ir atgriezusies tās teritorijā pēc tās atstāšanas;
b) nodarījums nav sodāms ar brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu līdzekli;
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c) kriminālprocess neļauj piemērot pasākumus, kas ierobežotu
personas brīvību;

d) ja personu var pakļaut sodam vai pasākumam, kas nav saistīts
ar brīvības atņemšanu, ieskaitot naudassodu, vai kādu pasākumu, kas to aizstāj, pat ja tas varētu ierobežot personas brīvību;

e) ja persona piekritusi, ka to nodod, attiecīgos gadījumos vienlaikus atteikdamās no specialitātes principa saskaņā ar
13. pantu;

f) ja persona pēc tās nodošanas ir noteikti atteikusies no tiesībām piemērot specialitātes principu attiecībā uz noteiktiem
nodarījumiem pirms tās nodošanas. Atteikšanos izdara
izsniegšanas dalībvalsts kompetentā tiesu iestādē un reģistrē
protokolā saskaņā ar tās tiesībām. Atteikšanos sastāda tādā
veidā, kas liecina par to, ka persona to ir izdarījusi brīvprātīgi
un pilnībā apzinoties sekas. Šajā sakarā personai ir tiesības uz
juridiska padomdevēja palīdzību;
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2. Katrā gadījumā personu, kas nodota izsniegšanas dalībvalstij,
pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas ordera, var bez izpildes
dalībvalsts piekrišanas nodot dalībvalstij, kas nav izpildes dalībvalsts, uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata, kas izsniegts par
nodarījumu, kas izdarīts pirms tās nodošanas, šādos gadījumos:

a) ja pieprasītā persona, kurai ir bijusi iespēja atstāt tās dalībvalsts
teritoriju, kurai tā nodota, nav to izdarījusi 45 dienu laikā no
tās galīgās atbrīvošanas vai ir atgriezusies tās teritorijā pēc tās
atstāšanas;

b) ja pieprasītā persona piekrīt, ka to nodod dalībvalstij, kas nav
izpildes dalībvalsts, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas
orderi. Piekrišanu izdara izsniegšanas dalībvalsts kompetentajās tiesu iestādēs un reģistrē protokolā saskaņā ar attiecīgās
valsts tiesībām. To sastāda tādā veidā, kas liecina par to, ka
attiecīgā persona to ir izdarījusi brīvprātīgi un pilnībā apzinoties sekas. Šajā sakarā pieprasītajai personai ir tiesības uz juridiska padomdevēja palīdzību;

c) ja uz pieprasīto personu neattiecas specialitātes princips
saskaņā ar 27. panta 3. punkta a), e), f) un g) apakšpunktu.

g) ja izpildes tiesu iestāde, kas nodevusi personu, dod savu piekrišanu saskaņā ar 4. punktu.
3. Izpildes tiesu iestāde piekrīt nodošanai citai dalībvalstij saskaņā
ar šādiem noteikumiem:
4. Piekrišanas pieprasījumu iesniedz izpildes tiesu iestādei kopā
ar informāciju, kas minēta 8. panta 1. punktā, un tulkojumu, kas
minēts 8. panta 2. punktā. Piekrišanu sniedz tad, kad nodarījums,
attiecībā uz kuru to prasa, pats ir pakļauts nodošanai saskaņā ar
šī pamatlēmuma noteikumiem. Piekrišanu atsaka 3. pantā minēto
iemeslu dēļ, un citādi to var atteikt tikai 4. pantā minēto iemeslu
dēļ. Lēmumu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas.

Situācijās, kas minētas 5. pantā, izsniegšanas dalībvalstij ir
jāsniedz garantijas, kas tajā minētas.

28. pants

a) piekrišanas pieprasījumu iesniedz saskaņā ar 9. pantu kopā ar
informāciju, kas minēta 8. panta 1. punktā, un tulkojumu, kas
minēts 8. panta 2. punktā;

b) piekrišanu sniedz, ja uz nodarījumu, par kuru to prasa, attiecas nodošana saskaņā ar šī pamatlēmuma noteikumiem;

c) lēmumu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas;

d) piekrišanu atsaka tādu iemeslu dēļ, kas minēti 3. pantā, un
citādi to var atteikt tikai tādu iemeslu dēļ, kas minēti 4. pantā.

Nodošana vai vēlāka izdošana
Situācijās, kas minētas 5. pantā, izsniegšanas dalībvalstij ir
jāsniedz garantijas, kas tajā noteiktas.
1. Katra dalībvalsts var paziņot Padomes ģenerālsekretariātam, ka
tās attiecībās ar citām dalībvalstīm, kas veikušas tādu pašu paziņojumu, uzskata, ka ir dota piekrišana personas nodošanai dalībvalstij, kas nav izpildes dalībvalsts, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, kas izsniegts par nodarījumu, kas izdarīts pirms
tās nodošanas, ja vien īpašā gadījumā izpildes tiesu iestāde neparedz citādi tās lēmumā par nodošanu.

4. Neatkarīgi no 1. punkta personu, kas nodota uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata, neizdod trešajai valstij bez tās dalībvalsts, kas nodevusi personu, kompetentās iestādes piekrišanas.
Šādu piekrišanu sniedz saskaņā ar konvencijām, kas ir saistošas
dalībvalstīm, kā arī ar to tiesībām.
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29. pants
Priekšmetu nodošana

1. Pēc izsniegšanas tiesu iestādes pieprasījuma vai pēc tās pašas
iniciatīvas, izpildu tiesu iestāde saskaņā ar tās iekšējām tiesībām,
apķīlā un nodod priekšmetus:
a) kas var kalpot par pierādījumiem;

19/6. sēj.

a) 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvencija par izdošanu,
tās 1975. gada 15. oktobra papildu protokols, tās 1978. gada
17. marta otrais papildu protokols un 1977. gada 27. janvāra
Eiropas konvencija par terorisma apkarošanu, ciktāl tā attiecas uz izdošanu;

b) 1989. gada 26. maija Nolīgums starp 12 Eiropas Kopienu
dalībvalstīm par izdošanas pieprasījumu nodošanas metožu
vienkāršošanu un modernizāciju;

b) ko pieprasītā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā.
2. Priekšmetus, kas minēti 1. punktā, nodod pat tad, ja Eiropas
apcietināšanas orderi nevar izpildīt pieprasītās personas nāves vai
bēgšanas dēļ.
3. Ja priekšmetus, kas minēti 1. punktā, var apķīlāt vai konfiscēt
izpildu dalībvalsts teritorijā, tad izpildu dalībvalsts var, ja priekšmeti ir vajadzīgi iesāktā kriminālprocesā, uz laiku tos paturēt vai
nodot tālāk izsniegšanas dalībvalstij ar noteikumu, ka tos atdos
atpakaļ.
4. Saglabājas izpildu dalībvalsts vai trešo personu iegūtas tiesības
uz priekšmetiem, kas minēti 1. punktā. Ja pastāv šādas tiesības,
izsniegšanas dalībvalsts priekšmetus bez maksas nosūta atpakaļ
izpildu dalībvalstij tūlīt pēc tam, kad kriminālprocess ir pabeigts.

30. pants

c) 1995. gada 10. marta Konvencija par vienkāršotu izdošanas
procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm;

d) 1996. gada 27. septembra Konvencija par izdošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm;

e) III sadaļas 4. nodaļa 1990. gada 19. jūnija Šengenas līguma
(1985. gada 14. jūnijs) īstenošanas Konvencijā par kontroles
pakāpenisku atcelšanu pie kopīgajām robežām.

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai režīmus, kas ir spēkā šī pamatlēmuma pieņemšanas brīdī, ciktāl šādi nolīgumi vai režīmi ļauj padziļināt vai
paplašināt šī pamatlēmuma mērķus un palīdz vienkāršot vai vēl
vairāk atvieglot procedūras to personu nodošanai, par kurām ir
izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis.

Izdevumi
1. Izdevumus, kas izpildu dalībvalsts teritorijā radušies, izpildot
Eiropas apcietināšanas orderi, uzņemas segt šī dalībvalsts.
2. Citus izdevumus uzņemas segt izsniegšanas dalībvalsts.

4. NODAĻA

Dalībvalstis var noslēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus
vai režīmus pēc tam, kad šis pamatlēmums ir stājies spēkā, ciktāl
šādi nolīgumi vai režīmi ļauj paplašināt vai padziļināt šī pamatlēmuma noteikumus par tādu personu nodošanu, uz kurām attiecas Eiropas apcietināšanas orderis, konkrēti, nosakot īsākus termiņus par 17. pantā paredzētajiem, paplašinot 2. panta 2. punktā
paredzēto nodarījumu sarakstu, paredzot citus ierobežojumus
atteikuma iemesliem, kas minēti 3. un 4. pantā, vai samazinot
robežas, kas paredzētas 2. panta 1. vai 2. punktā.

Nolīgumi un režīmi, kas minēti punkta otrajā daļā, nekādā gadījumā nevar ietekmēt attiecības ar dalībvalstīm, kas nav to puses.

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

31. pants
Attiecības ar citiem juridiskajiem aktiem
1. Neietekmējot to piemērošanu attiecībās starp dalībvalstīm un
trešajām valstīm, šis pamatlēmums no 2004. gada 1. janvāra aizstāj attiecīgās normas šādās konvencijās, ko attiecībā uz izdošanu
piemēro attiecībās starp dalībvalstīm:

Trīs mēnešu laikā no šī pamatlēmuma stāšanās spēkā dalībvalstis
paziņo Padomei un Komisijai par tiem pastāvošiem nolīgumiem
un režīmiem, kas minēti pirmajā daļā, kurus tās vēlas turpināt piemērot.

Dalībvalstis paziņo Padomei un Komisijai arī par ikvienu jaunu
nolēmumu vai režīmu kā minēts punkta otrajā daļā trīs mēnešu
laikā pēc to parakstīšanas.
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3. Ja konvencijas vai nolīgumus, kas minēti 1. punktā, piemēro
tādām dalībvalstu teritorijām vai tādām teritorijām, par kuru ārlietām dalībvalstis ir atbildīgas, kurām šo pamatlēmumu nepiemēro, šie tiesību akti turpina regulēt attiecības starp šīm teritorijām
un citām dalībvalstīm.

2. Dalībvalstis nosūta Padomes ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem to tiesībās transponē saistības,
kuras tām uzliek šis pamatlēmums. Kad valstis to veic, katra dalībvalsts var norādīt, ka tā nekavējoties piemēros šo pamatlēmumu
tās attiecībās ar tām dalībvalstīm, kas ir sniegušas tādu pašu paziņojumu.

32. pants

Padomes ģenerālsekretariāts paziņo dalībvalstīm un Komisijai
informāciju, kas saņemta, pamatojoties uz 7. panta 2. punktu,
8. panta 2. punktu, 13. panta 4. punktu un 25. panta 2. punktu.
Tā nodrošina tās publikāciju arī Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Pārejas noteikums
1. Uz izdošanas lūgumiem, kas saņemti līdz 2004. gada 1. janvārim, attiecas pastāvošie tiesību akti par izdošanu. Uz lūgumiem,
kas saņemti pēc šīs dienas, attiecas noteikumi, ko dalībvalstis pieņēmušas uz šī pamatlēmuma pamata. Tomēr šī pamatlēmuma
pieņemšanas brīdī Padomē ikviena dalībvalsts var izdarīt deklarāciju, kurā tā norāda, ka tā kā izpildu dalībvalsts saskaņā ar izdošanas mehānismu, kas piemērojams pirms 2004. gada 1. janvāra,
turpinās izskatīt lūgumus, kas attiecas uz darbībām, kas izdarītas
pirms tās norādīta datuma. Attiecīgais datums nevar būt vēlāks
par 2002. gada 7. augustu. Minēto deklarāciju publicē Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. To var atsaukt jebkurā brīdī.

3. Pamatojoties uz informāciju, ko paziņojis Padomes ģenerālsekretariāts, Komisija vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šā pamatlēmuma darbību, vajadzības gadījumā kopā ar attiecīgiem tiesību
aktu projektiem.
4. Padome 2003. gada otrajā semestrī veic izvērtēšanu, jo īpaši
attiecībā uz šā pamatlēmuma noteikumu praktisku piemērošanu
dalībvalstīs, kā arī Šengenas Informācijas sistēmas darbību.

33. pants
Noteikumi, kas attiecas uz Austriju un Gibraltāru
35. pants
1. Tikmēr, kamēr Austrija nav grozījusi 12. panta 1. punktu
“Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz” un vēlākais līdz 2008. gada
31. decembrim, tā var ļaut tās izpildu tiesas iestādēm atteikt Eiropas apcietināšanas ordera izpildi, ja pieprasītā persona ir Austrijas pilsonis un ja par darbību, par kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, saskaņā ar Austrijas tiesībām sodu piemērot
nevar.

Stāšanās spēkā
Šis pamatlēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc
publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Šo pamatlēmumu piemēro attiecībā uz Gibraltāru.

34. pants

Luksemburgā, 2002. gada 13. jūnijā

Īstenošana

Padomes vārdā —

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2003. gada
31. decembrim panāktu atbilstību šā pamatlēmuma noteikumiem.

priekšsēdētājs
M. RAJOY BREY
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PIELIKUMS
EIROPAS APCIETINĀŠANAS ORDERIS (1)

Šo orderi izsniegusi kompetenta tiesu iestāde. Es pieprasu zemāk minētās personas apcietināšanu un nodošanu ar
mērķi veikt kriminālvajāšanu vai izpildīt brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu līdzekli.

(1)

Šim orderim ir jābūt rakstītam vai tulkotam vienā no izpildu dalībvalsts valsts valodām, ja šī valsts ir zināma, vai jebkurā valodā,
ko pieņem tā valsts.
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