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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

∆ηλώσεις προβλεπόµενες στο άρθρο 31 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως και τις διαδικασίες
παράδοσης µεταξύ κρατών µελών (1)

∆ήλωση της ∆ανίας
Η ισχύουσα µεταξύ των σκανδιναβικών κρατών ενιαία νοµοθεσία ως επί το πλείστον δεν εµποδίζει την επέκταση
και διεύρυνση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου, ενώ βοηθάει στην περαιτέρω απλούστευση και
διευκόλυνση των διαδικασιών παράδοσης προσώπων για τα οποία έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλµατα
συλλήψεως. Συνεπώς, η ∆ανία, η Φινλανδία και η Σουηδία θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν την ισχύουσα
µεταξύ τους ενιαία νοµοθεσία (στη ∆ανία: ο σκανδιναβικός νόµος περί εκδόσεως, νόµος 27 της 3ης Φεβρουαρίου
1960, όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 251 της 12ης Ιουνίου 1975, το νόµο 433 της 31ης Μαΐου 2000
και το νόµο 378 της 6ης Ιουνίου 2002), στο βαθµό που η νοµοθεσία αυτή επιτρέπει την επέκταση ή διεύρυνση
των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου και βοηθάει στην περαιτέρω απλούστευση ή διευκόλυνση των διαδικασιών
παράδοσης προσώπων για τα οποία έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλµατα συλλήψεως.

∆ήλωση της Φινλανδίας
Η ισχύουσα µεταξύ των σκανδιναβικών κρατών ενιαία νοµοθεσία ως επί το πλείστον δεν εµποδίζει την επέκταση
και διεύρυνση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου, ενώ βοηθάει στην περαιτέρω απλούστευση και
διευκόλυνση των διαδικασιών παράδοσης προσώπων για τα οποία έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλµατα
συλλήψεως. Συνεπώς, η ∆ανία, η Φινλανδία και η Σουηδία θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν την ισχύουσα
µεταξύ τους ενιαία νοµοθεσία [στη Φινλανδία: ο σκανδιναβικός νόµος περί εκδόσεως (270/1960)], στο βαθµό
που η νοµοθεσία αυτή επιτρέπει την επέκταση ή διεύρυνση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου και βοηθάει
στην περαιτέρω απλούστευση ή διευκόλυνση των διαδικασιών παράδοσης προσώπων για τα οποία έχουν εκδοθεί
ευρωπαϊκά εντάλµατα συλλήψεως.

∆ήλωση της Σουηδίας
Η ισχύουσα µεταξύ των σκανδιναβικών κρατών ενιαία νοµοθεσία ως επί το πλείστον δεν εµποδίζει την επέκταση
και διεύρυνση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου, ενώ βοηθάει στην περαιτέρω απλούστευση και
διευκόλυνση των διαδικασιών παράδοσης προσώπων για τα οποία έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλµατα
συλλήψεως. Συνεπώς, η ∆ανία, η Φινλανδία και η Σουηδία θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν την ισχύουσα
µεταξύ τους ενιαία νοµοθεσία (στη Σουηδία: ο νόµος 254/1959 περί εκδόσεως για ποινικά αδικήµατα στη
∆ανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία), στο βαθµό που η νοµοθεσία αυτή επιτρέπει την επέκταση
ή διεύρυνση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου και βοηθάει στην περαιτέρω απλούστευση ή διευκόλυνση
των διαδικασιών παράδοσης προσώπων για τα οποία έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλµατα συλλήψεως.

(1) ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1.
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