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Justitiedepartementet

Angående promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan
Europeiska unionen och Förenade kungariket
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian.
Ekobrottsmyndigheten önskar dock framföra följande synpunkter.
4.4 Avtalets vägransgrunder
Förslaget att vägra överlämning av svenska medborgare ifrågasätts. Förenade kungariket kan
inte jämställas med andra länder utanför EU, eftersom Sverige med goda erfarenheter
överlämnat egna medborgare dit i nästan tjugo år enligt regelverket för den europeiska
arresteringsordern. Huvudregeln enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade
kungariket art. 83 är att egna medborgare ska överlämnas. Att ta bort möjligheten att
överlämna svenska medborgare skulle innebära en tillbakagång i det goda samarbete och
ömsesidiga förtroende som gällt under lång tid mellan Sverige och Förenade kungariket. Det
får antas att Förenade kungariket kommer att införa motsvarande bestämmelser i förhållande
till Sverige, vilket ytterligare skulle försvåra samarbetet mellan länderna.
Det får av samma anledning anses problematiskt att Sverige vägrar överlämnande för
politiska brott. Sverige har god erfarenhet av att i snart tjugo års tid överlämna till Förenade
kungariket utan denna begränsning och det får antas att en ny ordning kommer att försämra
samarbetet avsevärt. Att vägransgrunden görs fakultativ utan att vägledning ges gör också att
det blir svårigheter för behöriga myndigheter att göra bedömningen i vilka fall den ska
användas.
4.8 Arresteringsorderns form och innehåll
Ekobrottsmyndighetens uppfattning är att Sverige bör överväga att redan nu notifiera att
andra språk än svenska kan accepteras. Det är en fråga av stor praktisk betydelse och många
andra europeiska länder godkänner redan nu engelska som språk. Det används även
rutinmässigt i flera andra sammanhang vid rättsligt samarbete över gränserna.
6.10 Ansökans utformning och innehåll
Ekobrottsmyndighetens uppfattning är att Sverige bör överväga att redan nu notifiera att
andra språk än svenska kan accepteras. Det är en fråga av stor praktisk betydelse och många
andra europeiska länder godkänner engelska som språk. Det används även rutinmässigt i flera
andra sammanhang vid rättsligt samarbete över gränserna.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har biträdande rättschefen Birgitta Resenius deltagit. Verksjuristen Kalina
Sanderfelt har varit föredragande.
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