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III
(Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen)

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN
RÅDETS RAMBESLUT 2009/829/RIF
av den 23 oktober 2009
om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande
på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande
överordnade syftet att skydda allmänheten och av den
risk som den befintliga ordningen utgör för allmänheten
genom att endast ge två möjligheter: tillfälligt frihetsberö
vande eller oövervakad rörelsefrihet. Åtgärderna kommer
därför att ytterligare förstärka laglydiga medborgares rätt
att leva i trygghet och säkerhet.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 31.1 a och c samt artikel 34.2 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

(4)

Syftet med åtgärderna i detta rambeslut bör även vara att
i Europeiska unionen stärka rätten till frihet och presum
tionen om den anklagades oskuld och att säkerställa sam
arbetet mellan medlemsstaterna, när en person är föremål
för skyldigheter eller övervakning i väntan på ett dom
stolsavgörande. Som en följd har detta rambeslut som
mål att när så är lämpligt främja användningen av
icke-frihetsberövande åtgärder som ett alternativ till till
fälligt frihetsberövande, också när ett tillfälligt frihets
berövande enligt lagen i den berörda medlemsstaten
inte kunde tillgripas från början.

(5)

När det gäller frihetsberövande finns det risk för att per
soner som är föremål för straffrättsliga förfaranden be
handlas olika beroende på om de är bosatta i rättegångs
staten eller inte: en person som inte är bosatt i rätte
gångsstaten riskerar att frihetsberövas i avvaktan på rät
tegång, även när en person som är bosatt i rättegångs
staten inte skulle frihetsberövas under liknande omstän
digheter. I ett gemensamt europeiskt rättsligt område
utan inre gränser är det nödvändigt att vidta åtgärder
för att säkerställa att en person som är föremål för straff
rättsliga förfaranden och inte är bosatt i rättegångsstaten
inte behandlas annorlunda än en person som är föremål
för straffrättsliga förfaranden och är bosatt där.

(6)

I det intyg som tillsammans med beslutet om övervak
ningsåtgärder bör översändas till den behöriga myndig
heten i den verkställande staten bör den berörda perso
nens adress i den verkställande staten anges samt all
annan relevant information som kan underlätta uppfölj
ningen av övervakningsåtgärderna i den verkställande sta
ten.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen har som mål att bevara och utveckla
unionen som ett område med frihet, säkerhet och rätt
visa.

(2)

Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tam
merfors den 15 och 16 oktober 1999, i synnerhet punkt
36, bör principen om ömsesidigt erkännande gälla för
beslut som föregår en rättegång. Åtgärdsprogrammet
för genomförande av principen om ömsesidigt erkän
nande av straffrättsliga förfaranden behandlar i åtgärd
10 ömsesidigt erkännande av övervakningsåtgärder.

(3)

Åtgärderna i detta rambeslut bör vara inriktade på att
öka skyddet för allmänheten genom att göra det möjligt
för en person som är bosatt i en medlemsstat men före
mål för ett straffrättsligt förfarande i en annan medlems
stat att i avvaktan på rättegången övervakas av myndig
heterna i den medlemsstat där han eller hon är bosatt.
Följaktligen har detta rambeslut uppföljning av en sva
randes förflyttningar som syfte, mot bakgrund av det

(1) Yttrandet ännu ej offentliggjort i EUT.
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(7)

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten bör
informera den behöriga myndigheten i den utfärdande
staten om den, i förekommande fall, maximala tidsperiod
under vilken övervakningsåtgärderna kan följas upp i den
verkställande staten. I de medlemsstater där övervak
ningsåtgärderna regelbundet måste förnyas, måste denna
maximala tidsperiod uppfattas som den totala tidsperiod
efter vilken det inte längre är lagligen möjligt att förlänga
övervakningsåtgärderna.

(8)

Framställningar från den verkställande statens behöriga
myndighet om bekräftelse av att uppföljningen av över
vakningsåtgärderna måste förlängas bör inte påverka
lagstiftningen i den utfärdande staten för beslut om för
längning, översyn och upphävande av beslutet om över
vakningsåtgärder. Sådana framställningar om bekräftelse
bör inte medföra skyldighet för den behöriga myndighe
ten i den utfärdande staten att fatta ett nytt beslut om
förlängning av uppföljningen av övervakningsåtgärderna.

(9)

Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten bör
ha befogenhet att fatta alla efterföljande beslut som rör
ett beslut om övervakningsåtgärder, inbegripet att besluta
om ett tillfälligt frihetsberövande. Ett sådant tillfälligt fri
hetsberövande kan särskilt beslutas till följd av ett avbrott
i övervakningsåtgärderna eller underlåtenhet att följa en
kallelse att närvara vid ett förhör eller en rättegång i
samband med straffrättsliga förfaranden.

(10)

För att undvika onödiga kostnader och svårigheter i sam
band med överföringen av en person som är föremål för
straffrättsliga förfaranden till förhör eller rättegång, bör
medlemsstaterna få använda sig av telefon- eller video
konferenser.

(11)

Elektronisk övervakning kan när så är lämpligt användas
för att följa upp övervakningsåtgärder i enlighet med
nationell lagstiftning och nationella förfaranden.

(12)

Detta rambeslut bör möjliggöra uppföljning i den verk
ställande staten av övervakningsåtgärder som fastställts
för den berörda personen och samtidigt säkerställa att
rättvisa skipas och i synnerhet att den berörda personen
kommer att kunna ställas inför rätta. Om den berörda
personen inte frivilligt återvänder till den utfärdande sta
ten får han eller hon överlämnas till den utfärdande
staten i enlighet med rådets rambeslut 2002/584/RIF av
den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och
överlämnande mellan medlemsstaterna (1) (nedan kallat
rambeslutet om en europeisk arresteringsorder).

(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.
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(13)

Detta rambeslut omfattar alla brott, utan att begränsas till
att omfatta särskilda typer eller nivåer av brottslighet,
men övervakningsåtgärder bör i allmänhet tillämpas vid
mindre grova lagöverträdelser. Samtliga bestämmelser i
rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, med un
dantag för artikel 2.1, bör därför tillämpas i de fall där
den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska
besluta om överlämnande av den berörda personen. Följ
aktligen bör även artikel 5.2 och 5.3 i rambeslutet om en
europeisk arresteringsorder tillämpas i den situationen.

(14)

Kostnader för den berörda personens resor mellan den
verkställande och den utfärdande staten i samband med
uppföljning av övervakningsåtgärder eller för närvaro vid
hörande regleras inte i detta rambeslut. Möjligheten för
framför allt den utfärdande staten att helt eller delvis stå
för sådana kostnader regleras enligt nationell rätt.

(15)

Eftersom målet för detta rambeslut, nämligen ömsesidigt
erkännande av beslut om övervakningsåtgärder i sam
band med straffrättsliga förfaranden inte i tillräcklig ut
sträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför
på grund av rambeslutets omfattning och verkningar
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åt
gärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 2 i
fördraget om Europeiska unionen och artikel 5 i fördra
get om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I en
lighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går
detta rambeslut inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå detta mål.

(16)

Detta rambeslut respekterar de grundläggande rättigheter
och iakttar de principer som erkänns särskilt i artikel 6 i
fördraget om Europeiska unionen och återspeglas i Eu
ropeiska unionens stadga om de grundläggande rättighe
terna. Ingenting i detta rambeslut bör tolkas som ett
förbud mot att vägra erkännande av ett beslut om över
vakningsåtgärder, om det finns saklig grund att anta att
skälet varit att straffa en person på grundval av hans eller
hennes kön, ras, religion, etniska ursprung, nationalitet,
språk, politiska uppfattning eller sexuella läggning eller
att denna persons ställning kan skadas av något av dessa
skäl.

(17)

Detta rambeslut bör inte hindra någon medlemsstat från
att tillämpa sina konstitutionella regler om rätt till pröv
ning i laga ordning, föreningsfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet i andra medier och religionsfrihet.

(18)

Bestämmelserna i detta rambeslut bör tillämpas i över
ensstämmelse med unionsmedborgarnas rätt att fritt röra
sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, i
enlighet med artikel 18 i fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen.
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Personuppgifter som behandlas vid genomförandet av
detta rambeslut bör skyddas i enlighet med rådets ram
beslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om
skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen
för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (1) och i
enlighet med Europarådets konvention av den 28 januari
1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehand
ling av personuppgifter, som ratificerats av samtliga med
lemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Innehåll
I detta rambeslut fastställs regler enligt vilka en medlemsstat ska
erkänna ett beslut om övervakningsåtgärder som har utfärdats i
en annan medlemsstat som ett alternativ till tillfälligt frihets
berövande, ska följa upp de fastställda övervakningsåtgärderna
avseende en fysisk person och ska överlämna den berörda per
sonen till den utfärdande staten, vid åsidosättande av dessa
åtgärder.

Artikel 2
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Artikel 4
Definitioner
I detta rambeslut avses med

a) beslut om övervakningsåtgärder: varje verkställbart beslut fattat i
samband med ett straffrättsligt förfarande av en behörig
myndighet i den utfärdande staten i enlighet med dess na
tionella lagstiftning och förfaranden, enligt vilket en fysisk
person ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder
som alternativ till tillfälligt frihetsberövande,

b) övervakningsåtgärder: skyldigheter och anvisningar som fast
ställts för en fysisk person i enlighet med den utfärdande
statens nationella lagstiftning och förfaranden,

c) utfärdande stat: den medlemsstat där ett beslut om övervak
ningsåtgärder har utfärdats,

d) verkställande stat: den medlemsstat där övervakningsåtgär
derna följs upp.

Mål
1.

Målen med detta rambeslut är att

Artikel 5
Grundläggande rättigheter

a) säkerställa att rättvisa skipas och i synnerhet att den berörda
personen kommer att kunna ställas inför rätta,

b) när så är lämpligt främja användningen av icke frihetsberö
vande åtgärder under de straffrättsliga förfarandena mot per
soner som inte är bosatta i den medlemsstat där förfaran
dena äger rum,

c) förbättra skyddet för brottsoffer och allmänheten.

2.
Detta rambeslut skapar inte någon rätt för en person till
icke frihetsberövande åtgärder som alternativ till frihetsberö
vande under straffrättsliga förfaranden. Detta är en fråga som
ska regleras genom lagstiftning och förfaranden i den medlems
stat där de straffrättsliga förfarandena äger rum.

Artikel 3
Upprätthållande av lag och ordning och skydd av den inre
säkerheten
Detta rambeslut ska inte påverka utövandet av medlemsstater
nas ansvar för att skydda brottsoffer, allmänheten och den inre
säkerheten i enlighet med artikel 33 i fördraget om Europeiska
unionen.
(1) EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.

Detta rambeslut ska inte ändra skyldigheten att respektera de
grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga
principerna i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 6
Utseende av behöriga myndigheter
1.
Varje medlemsstat ska underrätta rådets generalsekretariat
om vilken eller vilka rättsliga myndigheter som enligt dess na
tionella lagstiftning är behöriga att vidta åtgärder enligt detta
rambeslut när medlemsstaten är utfärdande stat eller verkstäl
lande stat.

2.
Som ett undantag från punkt 1 och utan att det påverkar
punkt 3 får medlemsstaterna utse icke rättsliga myndigheter till
behöriga myndigheter för att fatta beslut i enlighet med detta
rambeslut, under förutsättning att dessa myndigheter är behö
riga att fatta liknande beslut i enlighet med deras nationella
lagstiftning och förfaranden.

3.
Beslut som avses i artikel 18.1 c ska fattas av en behörig
rättslig myndighet.

4.
Rådets generalsekretariat ska göra den erhållna informatio
nen tillgänglig för alla medlemsstater och för kommissionen.
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Artikel 7
Användande av en central myndighet
1.
Varje medlemsstat får utse en central myndighet eller, om
dess rättssystem så kräver, flera centrala myndigheter som ska
biträda dess behöriga myndigheter.

2.
En medlemsstat får, om organisationen av dess rätts
väsende så kräver, låta sin eller sina centrala myndigheter an
svara för det administrativa översändandet och mottagandet av
beslut om övervakningsåtgärder, åtföljda av de intyg som avses i
artikel 10, samt all annan officiell korrespondens i anslutning
till detta. Följaktligen får alla kommunikationer, samråd, infor
mationsutbyten, förfrågningar och underrättelser mellan behö
riga myndigheter när så är lämpligt behandlas med bistånd av
den eller de centrala myndigheterna i den berörda medlems
staten.

3.
De medlemsstater som önskar använda sig av de möjlig
heter som avses i denna artikel ska till rådets generalsekretariat
lämna uppgifter om den eller de centrala myndigheter som de
har utsett. Dessa anvisningar ska vara bindande för alla myn
digheter i den utfärdande medlemsstaten.

Artikel 8
Typer av övervakningsåtgärder
1.
Detta rambeslut ska tillämpas på följande övervaknings
åtgärder:
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2.
Varje medlemsstat ska vid införlivandet av detta rambeslut
eller vid ett senare tillfälle meddela rådets generalsekretariat vilka
övervakningsåtgärder som den är beredd att följa upp, utöver
dem som avses i punkt 1. Dessa åtgärder får särskilt omfatta
följande:

a) Skyldighet att avstå från viss verksamhet med anknytning till
det eller de påstådda brotten, vilket kan inbegripa befattning
med ett visst yrke eller en viss bransch.

b) Skyldighet att inte framföra fordon.

c) Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna
annat slag av garanti, som antingen får lämnas genom ett
visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.

d) Skyldighet att genomgå terapeutisk behandling eller behand
ling mot missbruk.

e) Skyldighet att undvika kontakt med vissa föremål som har
samband med det eller de påstådda brotten.

3.
Rådets generalsekretariat ska tillhandahålla alla medlems
stater och kommissionen den information som erhållits enligt
denna artikel.

Artikel 9
a) Skyldighet för personen att meddela den behöriga myndig
heten i den verkställande staten varje byte av bosättning, i
synnerhet för mottagande av kallelser att närvara vid ett
förhör eller en rättegång i samband med straffrättsliga för
faranden.

Kriterier rörande den medlemsstat till vilken beslutet om
övervakningsåtgärder får översändas
1.
Ett beslut om övervakningsåtgärder får översändas till den
behöriga myndigheten i den medlemsstat där personen är lagligt
och stadigvarande bosatt, om personen efter att ha underrättats
om de berörda åtgärderna samtycker till att återvända till den
staten.

b) Skyldighet att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda
områden i den utfärdande eller verkställande staten.

c) Skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall
under angivna tider.

d) Skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att
lämna den verkställande statens territorium.

e) Skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en
viss myndighet.

f) Skyldighet att undvika kontakt med vissa personer med an
knytning till det eller de påstådda brotten.

2.
Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten får på
personens begäran översända beslutet om övervakningsåtgärder
till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat än den i
vilken personen är lagligt och stadigvarande bosatt på villkor att
den senare myndigheten har gett sitt samtycke till detta.

3.
Vid genomförandet av detta rambeslut ska medlemssta
terna fastställa på vilka villkor deras behöriga myndigheter får
samtycka till att ett beslut om övervakningsåtgärder översänds i
fall enligt punkt 2.

4.
Varje medlemsstat ska göra ett uttalande till rådets gene
ralsekretariat om vad som har fastställts enligt punkt 3. Med
lemsstaterna får när som helst ändra ett sådant uttalande. Ge
neralsekretariatet ska tillhandahålla alla medlemsstater och kom
missionen den information som erhållits enligt denna artikel.
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Artikel 10
Förfarande för översändande av ett beslut
övervakningsåtgärder tillsammans med intyget

om

1.
När den behöriga myndigheten i den utfärdande staten
översänder ett beslut om övervakningsåtgärder till en annan
medlemsstat i enlighet med artikel 9.1 eller 9.2, ska den sörja
för att det åtföljs av ett intyg enligt det standardformulär som
återges i bilaga I.

2.
Beslutet om övervakningsåtgärder eller en bestyrkt kopia
av detta ska tillsammans med intyget av den behöriga myndig
heten i den utfärdande staten översändas direkt till den behöriga
myndigheten i den verkställande staten på ett sätt som lämnar
en skriftlig uppteckning och gör det möjligt för den verkstäl
lande staten att fastställa äktheten. Originalet eller en bestyrkt
kopia av beslutet om övervakningsåtgärder och originalet av
intyget ska översändas till den verkställande staten om den
begär detta. All officiell kommunikation ska också ske direkt
mellan de nämnda behöriga myndigheterna.
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den 29 juni 1998 om inrättande av ett europeiskt rättsligt
nätverk (1) för att erhålla informationen från den verkställande
staten.
8.
Om den myndighet i den verkställande staten som tar
emot ett beslut om övervakningsåtgärder tillsammans med ett
intyg inte är behörig att erkänna det beslutet, ska denna myn
dighet på eget initiativ översända beslutet tillsammans med in
tyget till den behöriga myndigheten.
Artikel 11
Behörighet att följa upp övervakningsåtgärderna
1.
Så länge den behöriga myndigheten i den verkställande
staten inte har erkänt det beslut om övervakningsåtgärder
som har översänts till den och inte har underrättat den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten om detta erkännande, ska
den behöriga myndigheten i den utfärdande staten fortsätta att
vara behörig att följa upp de fastställda övervakningsåtgärderna.

3.
Intyget ska vara undertecknat av den behöriga myndighe
ten i den utfärdande staten, vilken ska intyga att dess innehåll är
korrekt.

2.
Om behörigheten för uppföljning av övervakningsåtgär
derna har överförts till den behöriga myndigheten i den verk
ställande staten, ska denna behörighet återgå till den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten

4.
Utöver de åtgärder som avses i artikel 8.1 ska det intyg
som avses i punkt 1 i den här artikeln endast omfatta sådana
åtgärder som den verkställande staten har meddelat i enlighet
med artikel 8.2.

a) om den berörda personen har inrättat sin lagliga och regel
mässiga bosättning i en annan medlemsstat än den verkstäl
lande staten,

5.

b) så snart som den behöriga myndigheten i den utfärdande
staten har underrättat den behöriga myndigheten i den verk
ställande staten om att det intyg som avses i artikel 10.1 har
återkallats i enlighet med artikel 13.3,

Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska

a) i tillämpliga fall ange vilken tidsperiod som beslutet om
övervakningsåtgärder avser och huruvida beslutet kan för
längas,

och

b) ange en uppskattning av den preliminära tid för vilken över
vakningsåtgärderna sannolikt kommer att behöva följas upp,
med beaktande av samtliga de omständigheter i fallet som är
kända när beslutet om övervakningsåtgärder översänds.

6.
Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska
översända beslutet om övervakningsåtgärder tillsammans med
intyget till endast en verkställande stat åt gången.

7.
Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten
inte är känd av den behöriga myndigheten i den utfärdande
staten, ska denna vidta alla nödvändiga efterforskningar, inklu
sive via kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga nätverk som
inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 98/428/RIF av

c) om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har
ändrat övervakningsåtgärderna och den behöriga myndighe
ten i den verkställande staten i enlighet med artikel 18.4 b
har vägrat följa upp de ändrade övervakningsåtgärderna på
grund av att de inte hör till de typer av övervakningsåtgärder
som avses i artikel 8.1 och/eller till de åtgärder som med
delats av den verkställande staten i enlighet med artikel 8.2,
d) när den tidsperiod som avses i artikel 20.2 b har gått ut,
e) om den behöriga myndigheten i den verkställande staten har
beslutat att avsluta uppföljningen av övervakningsåtgärderna
och har informerat den behöriga myndigheten i den utfär
dande staten om detta, med tillämpning av artikel 23.
3.
I fall som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i
den utfärdande och den verkställande staten samråda med va
randra för att i möjligaste mån undvika avbrott i uppföljningen
av övervakningsåtgärderna.
(1) EGT L 191, 7.7.1998, s. 4.
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Artikel 12

Artikel 14

Beslut i den verkställande staten

Dubbel straffbarhet

1.
Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska
så snart som möjligt, dock senast 20 arbetsdagar efter det att
den har mottagit beslutet om övervakningsåtgärder och intyget,
erkänna det beslut om övervakningsåtgärder som har översänts
i enlighet med artikel 9 och enligt förfarandet i artikel 10 och
utan dröjsmål vidta de åtgärder som krävs för uppföljningen av
övervakningsåtgärderna, såvida den inte beslutar att åberopa
något av skälen för att vägra erkännande som avses i artikel 15.

1.
Följande brott ska medföra erkännande av beslutet om
övervakningsåtgärder enligt villkoren i detta rambeslut och
utan kontroll av om det föreligger dubbel straffbarhet för gär
ningen, förutsatt att brotten, som de definieras i den utfärdande
statens lagstiftning, är straffbara i den utfärdande staten och kan
leda till fängelse eller en annan frihetsberövande åtgärd under en
längsta tid av minst tre år:
— Deltagande i en kriminell organisation.

2.
Om ett rättsmedel har anlitats mot det beslut som avses i
punkt 1 ska tidsfristen för erkännande av beslutet om övervak
ningsåtgärder förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar.

— Terrorism.
— Människohandel.

3.
Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten i
undantagsfall inte kan hålla tidsfristen i punkterna 1 och 2, ska
den omedelbart, på ett sätt som den själv väljer, underrätta den
behöriga myndigheten i den utfärdande staten och ange skälen
till förseningen och hur lång tid som uppskattningsvis behövs
för att fatta ett slutgiltigt beslut.

4.
Den behöriga myndigheten får skjuta upp beslutet om
erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder, om det intyg
som avses i artikel 10 är ofullständigt eller uppenbarligen inte
motsvarar beslutet om övervakningsåtgärder, till dess att en
rimlig tidsfrist har fastställts för att komplettera eller korrigera
intyget.

— Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
— Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
— Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
— Korruption.
— Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europe
iska gemenskapernas finansiella intressen enligt konventio
nen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemen
skapernas finansiella intressen (1).
— Tvätt av vinning av brott.

Artikel 13
Anpassning av övervakningsåtgärderna
1.
Om övervakningsåtgärderna till sin art är oförenliga med
lagstiftningen i den verkställande staten, får den behöriga myn
digheten i den medlemsstaten anpassa dem till de typer av
övervakningsåtgärder som ska tillämpas enligt den verkställande
statens lagstiftning för likvärdiga brott. Den anpassade övervak
ningsåtgärden ska så långt det är möjligt motsvara den som
fastställts av den utfärdande staten.

— Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.
— It-brottslighet.
— Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter
och hotade växtarter och växtsorter.
— Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.

2.
Den anpassade övervakningsåtgärden får inte vara sträng
are än den ursprungligen fastställda övervakningsåtgärden.

— Mord, grov misshandel.
— Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.

3.
Efter att ha erhållit sådan information som avses i
artikel 20.2 b eller f, får den behöriga myndigheten i den ut
färdande staten besluta att återkalla intyget, förutsatt att uppfölj
ningen i den verkställande staten ännu inte har påbörjats. Ett
sådant beslut ska under alla omständigheter fattas och meddelas
så snart som möjligt, dock senast tio dagar efter mottagandet av
den berörda informationen.

— Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.
— Rasism och främlingsfientlighet.
(1) EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.
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— Organiserad stöld eller väpnat rån.
— Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter
och konstverk.
— Svindleri.
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att de av konstitutionella skäl inte kommer att tillämpa punkt 1
när det gäller några av eller samtliga de brott som avses i den
punkten. Sådana förklaringar får återkallas när som helst. Dessa
förklaringar ska liksom återkallandet av sådana förklaringar of
fentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 15
Skäl för icke-erkännande

— Beskyddarverksamhet och utpressning.

1.
Den behöriga myndigheten i den verkställande staten får
vägra att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder, om

— Förfalskning och piratkopiering.
— Förfalskning av administrativa dokument och handel med
sådana förfalskningar.

a) det intyg som avses i artikel 10 är ofullständigt eller uppen
barligen inte överensstämmer med beslutet om övervak
ningsåtgärder och inte har kompletterats eller korrigerats
inom en rimlig tidsfrist, vilken har fastställts av den behöriga
myndigheten i den verkställande staten,

— Förfalskning av betalningsmedel.
— Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxt
substanser.
— Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.
— Handel med stulna fordon.
— Våldtäkt.
— Mordbrand.
— Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens
behörighet.
— Kapning av flygplan eller fartyg.
— Sabotage.
2.
Rådet får när som helst, enhälligt och efter att ha hört
Europaparlamentet på de villkor som anges i artikel 39.1 i
fördraget om Europeiska unionen, besluta att lägga till andra
kategorier av brott i förteckningen i punkt 1. Rådet ska på
grundval av den rapport som det erhåller i enlighet med
artikel 27 i detta rambeslut pröva om förteckningen bör utvid
gas eller ändras.
3.
För andra brott än de som omfattas av punkt 1 får den
verkställande staten låta erkännande av beslutet om övervak
ningsåtgärder vara avhängigt av om de gärningar som föranle
der beslutet även utgör ett brott enligt den verkställande statens
lagstiftning, oavsett brottsrekvisit eller brottets rättsliga rubrice
ring.
4.
Vid detta rambesluts antagande får medlemsstaterna i en
förklaring som ska anmälas till rådets generalsekretariat förklara

b) de kriterier som fastställs i artiklarna 9.1, 9.2 eller 10.4 inte
är uppfyllda,
c) erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder skulle
strida mot principen ne bis in idem,
d) beslutet om övervakningsåtgärder, i de fall som avses i
artikel 14.3 och, om den verkställande staten har avgett en
förklaring enligt artikel 14.4 i de fall som avses i
artikel 14.1, avser en gärning som inte skulle utgöra ett brott
enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller
skatter, tullar och valutafrågor får dock verkställandet av
beslutet inte vägras av det skälet att den verkställande med
lemsstatens lagstiftning inte föreskriver samma typ av skatter
eller att den inte innehåller samma slags bestämmelser om
skatter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande
statens lagstiftning,
e) åtal i brottmål har preskriberats enligt lagstiftningen i den
verkställande staten och hänför sig till en gärning som den
verkställande staten i enlighet med sin nationella lagstiftning
är behörig att beivra,
f) det enligt den verkställande statens lagstiftning föreligger
immunitet som gör det omöjligt att följa upp övervaknings
åtgärder,
g) personen enligt den verkställande statens lagstiftning på
grund av sin ålder inte kan göras straffrättsligt ansvarig för
den gärning som beslutet om övervakningsåtgärder grundas
på,
h) den, vid överträdelse av övervakningsåtgärderna, skulle vara
tvungen att vägra att överlämna den berörda personen i
enlighet med rådets rambeslut 2002/584/RIF av den
13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och över
lämnande mellan medlemsstaterna (1) (nedan kallat rambeslu
tet om den europeiska arresteringsordern).
(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.
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2.
I de fall som avses i punkt 1 a, b, och c ska den behöriga
myndigheten i den verkställande staten innan den beslutar att
inte erkänna beslutet om övervakningsåtgärder på lämpligt sätt
samråda med den behöriga myndigheten i den utfärdande staten
och vid behov anmoda denna att utan dröjsmål lämna alla
ytterligare upplysningar som krävs.

3.
Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten
anser att erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder kan
vägras på grundval av punkt 1 h, men ändå är beredd att
erkänna beslutet om övervakningsåtgärder och att följa upp
de övervakningsåtgärder som det innehåller, ska den meddela
detta till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten och
ange skälen till en eventuell vägran. Den behöriga myndigheten
i den utfärdande staten får i så fall besluta att återkalla intyget i
enlighet med artikel 13.3 andra meningen. Om den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten inte återkallar intyget, får
den behöriga myndigheten i den verkställande staten erkänna
beslutet om övervakningsåtgärder och följa upp de övervak
ningsåtgärder som det innehåller, varvid det förutsätts att den
berörda personen eventuellt inte kommer att överlämnas på
grundval av en europeisk arresteringsorder.

Artikel 16
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a) förlängning, översyn och upphävande av beslutet om över
vakningsåtgärder,

b) ändring av övervakningsåtgärderna,

c) utfärdande av en arresteringsorder eller annat verkställbart
rättsligt beslut med samma rättsverkan.

2.
Den utfärdande statens lagstiftning ska tillämpas vid de
beslut som fattas enligt punkt 1.

3.
När så krävs enligt nationell lagstiftning får en behörig
myndighet i den verkställande staten besluta att använda för
farandet för erkännande i detta rambeslut för att ge verkan åt de
beslut som avses i punkt 1 a och b i sitt nationella rättssystem.
Ett sådant erkännande ska inte medföra en ny behandling av
skälen för icke-erkännande.

4.
Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten
har ändrat övervakningsåtgärderna i enlighet med punkt 1 b
får den behöriga myndigheten i den verkställande staten

Tillämplig lagstiftning för övervakning
För uppföljning av övervakningsåtgärderna ska den verkstäl
lande statens lagstiftning tillämpas.

Artikel 17

a) anpassa dessa ändrade åtgärder med tillämpning av
artikel 13 om de ändrade övervakningsåtgärderna är oför
enliga med lagstiftningen i den verkställande staten,

eller

Fortsatt uppföljning av övervakningsåtgärder
Om den tidsperiod som avses i artikel 20.2 b löper ut och
övervakningsåtgärder förblir nödvändiga, får den behöriga myn
digheten i den utfärdande staten hos den behöriga myndigheten
i den verkställande staten begära att uppföljningen av övervak
ningsåtgärderna ska förlängas, med hänsyn till omständighe
terna i det särskilda fallet och de bedömda följderna för perso
nen om artikel 11.2 d skulle tillämpas. Den behöriga myndig
heten i den utfärdande staten ska ange för vilken tidsperiod en
sådan förlängning kan antas vara nödvändig.

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska be
sluta om denna begäran i enlighet med nationell lagstiftning
och när så är lämpligt ange hur lång tid denna förlängning
högst får gälla. Artikel 18.3 kan vara tillämplig i dessa fall.

b) vägra att följa upp de ändrade övervakningsåtgärderna om
dessa åtgärder inte omfattas av den typ av övervaknings
åtgärder som avses i artikel 8.1 och/eller av dem som an
mälts av den verkställande staten i enlighet med artikel 8.2.

5.
Den behörighet som den behöriga myndigheten i den
utfärdande staten har enligt punkt 1 ska inte påverka förfaran
den som kan inledas i den verkställande staten mot den berörda
personen avseende andra brott som begåtts av honom eller
henne än de som beslutet om övervakningsåtgärder grundar
sig på.

Artikel 19
Berörda myndigheters skyldigheter

Artikel 18
Behörighet till alla följdbeslut och tillämplig lagstiftning
1.
Utan att det påverkar artikel 3 ska den behöriga myndig
heten i den utfärdande staten vara behörig att fatta alla följd
beslut med anknytning till ett beslut om övervakningsåtgärder.
Sådana följdbeslut omfattar i synnerhet

1.
När som helst under uppföljningen av övervakningsåtgär
derna får den behöriga myndigheten i den verkställande staten
uppmana den behöriga myndigheten i den utfärdande staten att
uppge huruvida uppföljningen av åtgärderna fortfarande är nöd
vändig med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet.
Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska utan
dröjsmål besvara en sådan uppmaning, när så är lämpligt ge
nom att fatta ett sådant följdbeslut som avses i artikel 18.1.
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2.
Innan den tidsperiod som avses i artikel 10.5 har löpt ut,
ska den behöriga myndigheten i den utfärdande staten, på eget
initiativ eller på begäran av den behöriga myndigheten i den
verkställande staten, ange under vilken eventuellt ytterligare tid
som den förväntar sig att uppföljningen av åtgärderna kommer
att behövas.

3.
Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska
omedelbart meddela den behöriga myndigheten i den utfär
dande staten alla överträdelser av en övervakningsåtgärd och
varje annan iakttagelse som skulle kunna leda till ett sådant
följdbeslut som avses i artikel 18.1. För meddelandet ska det
standardformulär som återges i bilaga II användas

11.11.2009

c) att det i praktiken är omöjligt att följa upp övervaknings
åtgärderna på grund av att personen, efter det att beslutet
om övervakningsåtgärder och intyget har överförts till den
verkställande staten, inte kan påträffas på den verkställande
statens territorium, varvid den verkställande staten inte ska
vara skyldig att följa upp övervakningsåtgärderna,
d) det faktum att ett rättsmedel har anlitats mot ett beslut om
erkännande av ett beslut om övervakningsåtgärder,
e) det slutliga beslutet att erkänna beslutet om övervaknings
åtgärder och vidta alla nödvändiga åtgärder för uppfölj
ningen av övervakningsåtgärderna,

4.
För att höra den berörda personen får det förfarande och
de villkor som fastställs i sådana instrument i internationell rätt
och EU-rätt som föreskriver möjligheten att använda telefonoch videokonferenser för att höra personer i tillämpliga delar
användas, i synnerhet då det enligt den utfärdande statens lagstiftning fastställs att den berörda personen ska höras innan ett
sådant beslut som avses i artikel 18.1 fattas.

f) ett beslut att anpassa övervakningsåtgärderna i enlighet med
artikel 13,

5.
Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska
omedelbart informera den behöriga myndigheten i den verkstäl
lande staten om alla sådana beslut som avses i artikel 18.1 och
om att ett rättsmedel har anlitats mot ett beslut om övervak
ningsåtgärder.

Artikel 21

6.
Om intyget om beslutet om övervakningsåtgärder har
återkallats, ska den behöriga myndigheten i den verkställande
staten avbryta de beslutade åtgärderna så snart som den har
blivit vederbörligen underrättad av myndigheten i den utfär
dande staten.

g) ett beslut i enlighet med artikel 15 om att inte erkänna
beslutet om övervakningsåtgärder och inte ansvara för upp
följningen av övervakningsåtgärderna samt om skälen för
beslutet.

Överlämnande av personen
1.
Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten
har utfärdat en arresteringsorder eller ett annat verkställbart
rättsligt beslut med samma rättsverkan, ska personen överläm
nas i enlighet med rambeslutet om den europeiska arresterings
ordern.
2.
I detta sammanhang får den behöriga myndigheten i den
verkställande staten inte åberopa artikel 2.1 i rambeslutet om en
europeisk arresteringsorder som skäl för att vägra överlämnande
av personen.

Artikel 20
Information från den verkställande staten
1.
Den myndighet i den verkställande staten som har tagit
emot ett beslut om övervakningsåtgärder för vilkets erkännande
den saknar behörighet, tillsammans med ett intyg, ska informera
den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om till vilken
myndighet den har översänt detta beslut, tillsammans med in
tyget, i enlighet med artikel 10.8.

2.
Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska,
på ett sådant sätt att en skriftlig uppteckning lämnas, utan
dröjsmål informera den behöriga myndigheten i den utfärdande
staten om

a) varje ändring av den berörda personens bosättning,

b) den längsta tid som övervakningsåtgärderna kan följas upp i
den verkställande staten, om en sådan längsta tid fastställs i
den verkställande statens lagstiftning,

3.
Varje medlemsstat får anmäla till rådets generalsekretariat,
när den införlivar detta rambeslut eller på ett senare stadium, att
den även kommer att tillämpa artikel 2.1 i rambeslutet om den
europeiska arresteringsordern vid beslut om överlämnande av
den berörda personen till den utfärdande staten.
4.
Rådets generalsekretariat ska göra den information som
mottagits enligt punkt 3 tillgänglig för alla medlemsstater och
för kommissionen.
Artikel 22
Samråd
1.
Om det inte är ogenomförbart ska de behöriga myndig
heterna i den utfärdande staten och i den verkställande staten
samråda med varandra
a) när ett beslut om övervakningsåtgärder tillsammans med det
intyg som avses i artikel 10 förbereds, eller åtminstone före
översändandet av dessa,
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b) för att underlätta en smidig och effektiv uppföljning av över
vakningsåtgärderna,

svar på en sådan ny begäran inom den angivna tidsfristen, får
den vidta åtgärder i enlighet med punkt 2.

c) om personen har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse
av övervakningsåtgärderna.

Artikel 24
Språk

2.
Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska ta
vederbörlig hänsyn till eventuella indikationer som meddelats av
den behöriga myndigheten i den verkställande staten på den risk
som den berörda personen kan utgöra för brottsoffer och all
mänheten.

Intygen ska översättas till det officiella språket eller ett av de
officiella språken i den verkställande staten. Varje medlemsstat
får i samband med antagandet av rambeslutet eller vid en senare
tidpunkt i en förklaring, som ska deponeras hos rådets general
sekretariat, ange att den kommer att godta en översättning till
ett eller flera andra av de officiella språken vid Europeiska
unionens institutioner.

3.
Med tillämpning av punkt 1 ska de behöriga myndighe
terna i den utfärdande staten och i den verkställande staten
utbyta all användbar information, inbegripet

Artikel 25
Kostnader

a) information som möjliggör kontroll av den berörda perso
nens identitet och bosättning,

Den verkställande staten ska stå för kostnader i samband med
tillämpningen av detta rambeslut, utom för sådana kostnader
som uteslutande uppkommer på den utfärdande statens territo
rium.

b) relevant information från kriminalregister i enlighet med till
lämpliga lagstiftningsinstrument.

Artikel 26
Förhållande till andra avtal och överenskommelser

Artikel 23
Obesvarade meddelanden
1.
Om den behöriga myndigheten i den verkställande staten
har översänt flera sådana meddelanden som avses i artikel 19.3
avseende samma person till den behöriga myndigheten i den
utfärdande staten utan att den sistnämnda myndigheten har
fattat ett sådant följdbeslut som avses i artikel 18.1, får den
behöriga myndigheten i den verkställande staten uppmana den
behöriga myndigheten i den utfärdande staten att fatta ett så
dant beslut, med en rimlig tidsfrist för att göra detta.
2.
Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten
inte agerar inom den tidsfrist som angivits av den behöriga
myndigheten i den verkställande staten, får den sistnämnda
myndigheten besluta att avsluta sin uppföljning av övervak
ningsåtgärderna. I sådant fall ska den informera den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten om sitt beslut och behö
righeten att följa upp övervakningsåtgärderna ska återgå till den
behöriga myndigheten i den utfärdande staten med tillämpning
av artikel 11.2.
3.
Om det enligt lagstiftningen i den verkställande staten
krävs en återkommande bekräftelse av att uppföljningen av
övervakningsåtgärderna måste förlängas, får den behöriga myn
digheten i den verkställande staten begära att den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten ger denna bekräftelse,
med en rimlig tidsfrist för att tillmötesgå denna begäran. Om
den behöriga myndigheten i den utfärdande staten inte svarar
inom den berörda tidsfristen, får den behöriga myndigheten i
den verkställande staten sända en ny begäran till den behöriga
myndigheten i den utfärdande staten, med en rimlig tidsfrist för
att tillmötesgå denna begäran, och meddela att den kan komma
att besluta att avsluta uppföljningen av övervakningsåtgärderna
om inget svar har mottagits inom den tidsfristen. Om den
behöriga myndigheten i den verkställande staten inte får något

1.
I den mån som sådana avtal eller överenskommelser gör
det möjligt att utöka eller bredda målen för detta rambeslut och
bidrar till att ytterligare förenkla eller underlätta ömsesidigt er
kännande av beslut om övervakningsåtgärder, får medlemssta
terna
a) fortsätta att tillämpa de bilaterala eller multilaterala avtal eller
överenskommelser som är i kraft när detta rambeslut träder i
kraft,
b) ingå bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommel
ser efter det att detta rambeslut har trätt i kraft.
2.
De avtal och överenskommelser som avses i punkt 1 ska
inte i något fall påverka förbindelserna med de medlemsstater
som inte är parter i dessa.
3.
Medlemsstaterna ska senast den 1 mars 2010 underrätta
kommissionen och rådet om vilka av de gällande avtal och
överenskommelser som avses i punkt 1 a som de önskar fort
sätta att tillämpa.
4.
Medlemsstaterna ska även underrätta kommissionen och
rådet om nya avtal eller överenskommelser av den typ som
avses i punkt 1 b inom tre månader efter det att avtalen eller
överenskommelserna har undertecknats.
Artikel 27
Genomförande
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den
1 december 2012.
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2.
Vid denna tidpunkt ska medlemsstaterna till rådet och
kommissionen överlämna texten till de bestämmelser genom
vilka skyldigheterna enligt detta rambeslut införlivas med deras
nationella lagstiftning.

11.11.2009

b) tillämpningen av detta rambeslut.
3.

Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Artikel 28

Artikel 29

Rapport

Ikraftträdande

1.
Kommissionen ska senast den 1 december 2013 utarbeta
en rapport på grundval av den information som medlemssta
terna har lämnat enligt artikel 27.2.

Detta rambeslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.

På grundval av denna rapport ska rådet bedöma

a) i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgär
der som krävs för att följa bestämmelserna i detta rambeslut,
och

Utfärdat i Luxemburg den 23 oktober 2009.
På rådets vägnar
T. BILLSTRÖM

Ordförande
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BILAGA I
INTYG
som avses i artikel 10 i rådets rambeslut 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om tillämpningen av principen om
ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder mellan Europeiska unionens medlemsstater som ett alternativ
till tillfälligt frihetsberövande (1)

a) Utfärdande stat:
Verkställande stat:
b) Myndighet som utfärdat beslutet om övervakningsåtgärder:
Officiellt namn:
Ytterligare information om beslutet om övervakningsåtgärder ska i förekommande fall inhämtas hos

 ovannämnda myndighet
 den centrala myndigheten; ange den centrala myndighetens officiella namn, om denna ruta kryssats för:
 annan behörig myndighet; ange denna myndighets officiella namn, om denna ruta kryssats för:
Kontaktuppgifter för den utfärdande myndigheten/den centrala myndigheten/annan behörig myndighet
Adress:
Tfn (landskod) (riktnummer)
Fax (landskod) (riktnummer)
Uppgifter om kontaktperson(er)
Efternamn:
Samtliga förnamn:
Befattning (titel/tjänsteställning):
Tfn (landskod) (riktnummer)
Fax (landskod) (riktnummer)
E-post (om sådan finns):
Språk som kan användas vid kontakter:

(1) Detta intyg ska avfattas på eller översättas till något av den verkställande medlemsstatens officiella språk eller något annat av Europeiska
unionens institutioners officiella språk som godtas av denna stat.
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c) Ange vilken myndighet som ska kontaktas för att erhålla ytterligare upplysningar angående uppföljningen av
övervakningsåtgärderna:

 Den myndighet som avses i b
 annan myndighet; ange denna myndighets officiella namn, om denna ruta kryssats för:
Kontaktuppgifter för myndigheten, om informationen inte redan har lämnats under b
Adress:
Tfn (landskod) (riktnummer)
Fax (landskod) (riktnummer)
Uppgifter om kontaktperson(er)
Efternamn:
Samtliga förnamn:
Befattning (titel/tjänsteställning):
Tfn (landskod) (riktnummer)
Fax (landskod) (riktnummer)
E-post (om sådan finns):
Språk som kan användas vid kontakter:
d) Uppgifter om den fysiska person beträffande vilken beslutet om övervakningsåtgärder har utfärdats:
Efternamn:
Samtliga förnamn:
Namn som ogift, i förekommande fall:
Alias, i förekommande fall:
Kön:
Nationalitet:
Personnummer eller socialförsäkringsnummer (om sådant finns):
Födelsedatum:
Födelseort:
Adresser/bosättningar
— i den utfärdande staten:
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— i den verkställande staten:
— på annan ort:
Språk som personen förstår (om känt):
Lämna följande uppgifter om de finns tillgängliga:
— Typ av identitetshandling(ar) som personen innehar och nummer (identitetskort, pass):
— Typ av uppehållstillstånd som personen innehar i den verkställande staten och nummer:
e) Uppgifter om den medlemsstat till vilken beslutet om övervakningsåtgärder samt intyget översänds
Beslutet om övervakningsåtgärder samt intyget översänds till den verkställande stat som anges under a av följande
skäl:

 Den berörda personen har sin lagliga och regelmässiga bosättning i den verkställande staten och samtycker efter
att ha underrättats om de berörda åtgärderna till att återvända till den staten.

 Den berörda personen har begärt att beslutet om övervakningsåtgärder ska översändas till den andra medlems
staten, i vilken han inte har sin lagliga och regelmässiga bosättning, av följande skäl:

f) Uppgifter om beslutet om övervakningsåtgärder:
Beslutet utfärdades den (DD-MM-ÅÅÅÅ):
Beslutet blev verkställbart den (DD-MM-ÅÅÅÅ):
Om ett rättsmedel har anlitats mot beslutet om övervakningsåtgärder vid tidpunkten för intygets översändande,
kryssa för denna ruta .............................................



Beslutets referensbeteckning (om sådant finns):
Den berörda personen har varit föremål för tillfälligt frihetsberövande under följande tid (om tillämpligt):
1. Beslutet omfattar totalt: ............................................. påstådda brott.
Sammanfattning av sakförhållandena och en beskrivning av de omständigheter under vilka det eller de påstådda
brotten begicks, inklusive tid och plats samt på vilket sätt den berörda personen medverkade i brottets/brotten:
Det eller de påstådda brottens beskaffenhet, brottsrubricering samt de tillämpliga lagbestämmelser som beslutet
grundar sig på:
2. Markera i förekommande fall genom kryss i tillämpliga rutor om det eller de påstådda brott som avses i punkt 1
enligt definitionen i den utfärdande statens lagstiftning utgörs av ett eller flera av följande brott som enligt den
utfärdande statens lagstiftning kan leda till frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd som maximalt får uppgå till
minst tre år:

 Deltagande i en kriminell organisation.
 Terrorism.
 Människohandel.
 Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
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 Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
 Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
 Korruption.
 Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt
konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

 Tvätt av vinning av brott.
 Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.
 It-brottslighet.
 Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.
 Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
 Mord och grov misshandel.
 Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.
 Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.
 Rasism och främlingsfientlighet.
 Organiserat eller väpnat rån.
 Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.
 Bedrägeri.
 Beskyddarverksamhet och utpressning.
 Förfalskning och piratkopiering.
 Förfalskning av administrativa dokument och handel med dessa.
 Förfalskning av betalningsmedel.
 Olaglig handel med hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser.
 Olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen.
 Handel med stulna fordon.
 Våldtäkt.
 Mordbrand.
 Brott som faller inom den Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion.
 Kapning av flygplan eller fartyg.
 Sabotage.
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3. Om det eller de påstådda brott som anges i punkt 1 inte omfattas av punkt 2 eller om beslutet samt intyget
översänds till en medlemsstat som har förklarat att den kommer att göra en kontroll av dubbel straffbarhet
(artikel 14.4 i rambeslutet), lämna en fullständig beskrivning av det eller de berörda påstådda brotten:
g) Uppgifter om varaktigheten och typen av övervakningsåtgärd(er)
1. Tillämplig tidsperiod för beslutet om övervakningsåtgärder; möjlighet att förlänga beslutets giltighet (i tillämpliga
fall):
2. Med beaktande av samtliga de omständigheter i fallet som är kända när beslutet om övervakningsåtgärder
översänds kommer uppföljning av övervakningsåtgärderna sannolikt att krävas under en tid av (vägledande
uppgift):
3. Typ av övervakningsåtgärd(er) (flera alternativ får anges):

 Skyldighet för personen att meddela den behöriga myndigheten i den verkställande staten varje byte av
bostadsort, i synnerhet för mottagande av kallelser att närvara vid ett förhör eller en rättegång i samband
med straffrättsliga förfaranden.

 Skyldighet att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i den utfärdande eller verkställande
staten.

 Skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider.
 Skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens territorium.
 Skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet.
 Skyldighet att undvika kontakt med vissa personer med anknytning till det eller de påstådda brotten.
 Andra åtgärder som den verkställande staten är beredd att övervaka i enlighet med ett meddelande enligt
artikel 8.2 i rambeslutet.

Om alternativet ”andra åtgärder” valts, ange vilka åtgärder som berörs genom att markera tillämplig ruta eller
rutor:

 Skyldighet att avstå från viss verksamhet med anknytning till det eller de påstådda brotten, vilken kan
omfatta befattning med ett angivet yrke eller en angiven bransch.

 Skyldighet att inte framföra fordon.
 Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna ett annat slag av garanti, som antingen får
lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.

 Skyldighet att genomgå terapeutisk behandling eller behandling mot missbruk.
 Skyldighet att undvika kontakt med vissa föremål som har samband med det eller de påstådda brotten.
 Annan åtgärd (ange vilken):
4. Lämna en utförlig beskrivning av den eller de övervakningsåtgärder som angetts under punkt 3:
h) Andra omständigheter av betydelse i ärendet, inklusive särskilda skäl för påförande av övervakningsåtgärden eller
övervakningsåtgärderna (frivillig information):
Beslutet bifogas intyget.
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Underskrift av den myndighet som utfärdat intyget och/eller dess företrädare för intygande av att innehållet i
intyget är korrekt:
Namn:
Befattning (titel/tjänsteställning):
Datum:
Referensbeteckning (om sådan finns):
Officiell stämpel (i förekommande fall):
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BILAGA II
FORMULÄR
som avses i artikel 19 i rådets rambeslut 2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om tillämpningen av principen om
ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder mellan Europeiska unionens medlemsstater som ett alternativ
till tillfälligt frihetsberövande
RAPPORT OM ÖVERTRÄDELSE AV EN ÖVERVAKNINGSÅTGÄRD OCH VARJE ANNAN IAKTTAGELSE SOM SKULLE
KUNNA LEDA TILL ETT FÖLJDBESLUT

a) Uppgifter om identiteten på den person som står under övervakning:
Efternamn:
Samtliga förnamn:
Namn som ogift, i förekommande fall:
Alias, i förekommande fall:
Kön:
Nationalitet:
Personnummer eller socialförsäkringsnummer (om sådant finns):
Födelsedatum:
Födelseort:
Adress:
Språk som personen förstår (om känt):
b) Närmare upplysningar om beslutet om övervakningsåtgärder:
Beslutet utfärdat den:
Referensbeteckning (om sådan finns):
Myndighet som utfärdat beslutet
Officiellt namn:
Adress:
Intyget utfärdat den:
Myndighet som utfärdat intyget:
Referensbeteckning (om sådan finns):
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c) Uppgifter om den myndighet som är ansvarig för uppföljningen av övervakningsåtgärden eller övervakningsåtgär
derna:
Myndighetens officiella namn:
Namn på kontaktperson:
Befattning (titel/tjänsteställning):
Adress:
Tfn (landskod) (riktnummer)
Fax (landskod) (riktnummer)
E-post:
Språk som kan användas vid kontakter:
d) Överträdelse av en eller flera övervakningsåtgärder och/eller varje annan iakttagelse som skulle kunna leda till ett
följdbeslut:
Den person som avses under a har åsidosatt följande övervakningsåtgärd eller övervakningsåtgärder:

 En skyldighet för personen att meddela den behöriga myndigheten i den verkställande staten varje byte av
bosättning, i synnerhet för mottagande av kallelser att närvara vid ett förhör eller en rättegång i samband med
straffrättsliga förfaranden.

 En skyldighet att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i den utfärdande eller verkställande
staten.

 En skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider.
 En skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att lämna den verkställande statens territorium.
 En skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet.
 En

skyldighet att undvika kontakt med vissa personer med anknytning till det eller de påstådda brotten.

 Andra åtgärder (ange vilka):
Beskrivning av överträdelsen eller överträdelserna (ort, datum och närmare omständigheter):
— Andra iakttagelser som skulle kunna leda till ett följdbeslut.
Beskrivning av iakttagelserna:
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e) Uppgifter om kontaktperson för ytterligare upplysningar om överträdelsen:
Efternamn:
Samtliga förnamn:
Adress:
Tfn (landskod) (riktnummer)
Fax (landskod) (riktnummer)
E-post:
Språk som kan användas vid kontakter:
Underskrift av den myndighet som utfärdat formuläret och/eller dennas företrädare, vilken intygar att innehållet i
formuläret är korrekt:
Namn:
Befattning (titel/tjänsteställning):
Datum:
Officiell stämpel (i förekommande fall):
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FÖRKLARING FRÅN TYSKLAND
”Förbundsrepubliken Tyskland meddelar, i enlighet med artikel 14.4 i rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens
medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihets
berövande, att Tyskland inte kommer att tillämpa artikel 14.1 i rambeslutet när det gäller samtliga brott som avses i den punkten.”
Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

FÖRKLARING FRÅN POLEN
”I enlighet med artikel 14.4 i rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt
erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande, uttalar Republiken Polen att den inte
kommer att tillämpa stycket 1 i nämnda artikel 14 vad beträffar samtliga brott som det hänvisas till i det stycket.”
Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning.

FÖRKLARING FRÅN UNGERN
”I enlighet med artikel 14.4 i rambeslutet om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt
erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande förklarar Republiken Ungern att man
inte kommer att tillämpa artikel 14.1 i ovannämnda rambeslut när det gäller de brott som avses i den punkten.”
Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Med hänvisning till de ”konstitutionella skäl” som omnämns i artikel 14.4 lämnar Ungern följande motivering:
”Till följd av ratificeringen av Lissabonfördraget har Ungern ändrat sin författning för att uppfylla skyldigheterna i detta
fördrag, bland annat att inte tillämpa villkoret om dubbel straffbarhet vid straffrättsliga förfaranden. Denna bestämmelse i
författningen kommer att träda i kraft samtidigt som Lissabonfördraget. Fram till dess att fördraget träder i kraft kommer
dock dubbel straffbarhet att vara en viktig rättsfråga som – i sin egenskap av princip enligt artikel 57 i författningen –
varken kan eller får förbises. Artikel 14.1 i rambeslutet ska därför inte tillämpas på något av de brott som räknas upp
(eller, som det formuleras i artikeln: ska inte tillämpas när det gäller samtliga brott).”

FÖRKLARING FRÅN LITAUEN
”I enlighet med artikel 14.4 i rambeslutet om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt
erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande förklarar Republiken Litauen att man
inte kommer att tillämpa artikel 14.1 i ovannämnda rambeslut när det gäller de brott som avses i den punkten.”
Denna förklaring ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
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