
Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit
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Verklaring van Frankrijk:

Overeenkomstig artikel 32 van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de pro-
cedures van overlevering tussen de lidstaten, verklaart Frankrijk dat het, als uitvoerende staat, uitleve-
ringsverzoeken betreffende feiten die zijn gepleegd vóór 1 november 1993 � de datum van inwer-
kingtreding van het op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekende Verdrag betreffende de Europese
Unie � zal blijven behandelen volgens de vóór 1 januari 2004 geldende uitleveringsregeling.

Verklaring van Italië:

Italië zal alle verzoeken in verband met feiten die vóór de datum van inwerkingtreding van het kader-
besluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel zijn gepleegd, overeenkomstig artikel 32 van het
kaderbesluit blijven behandelen volgens de huidige bepalingen inzake uitlevering.

Verklaring van Oostenrijk:

Overeenkomstig artikel 32 van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de pro-
cedures van overlevering tussen de lidstaten, verklaart Oostenrijk dat het, als uitvoerende staat, uitleve-
ringsverzoeken betreffende strafbare feiten die vóór de inwerkingtreding van het kaderbesluit zijn
gepleegd, zal blijven behandelen volgens de vóór de inwerkingtreding van het besluit geldende uitleve-
ringsregeling.
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Verklaring van België:

De instemming van de betrokken persoon met zijn overlevering kan te allen tijde, tot op het ogenblik
van de overlevering, worden herroepen.

Verklaring van Denemarken:

De instemming met overlevering en de uitdrukkelijke afstand van het recht op het specialiteitsbeginsel
kunnen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Deense recht op elk moment
worden herroepen.

Verklaring van Ierland:

In Ierland kan de instemming met overlevering en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke afstand van
het recht op het in artikel 27, lid 2, bedoelde �specialiteitsbeginsel� worden herroepen. Totdat de over-
levering is uitgevoerd, kan de instemming overeenkomstig het nationaal recht worden herroepen.

Verklaring van Finland:

In Finland kan de instemming met overlevering en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke afstand
van het recht op het in artikel 27, lid 2, bedoelde �specialiteitsbeginsel� worden herroepen. Totdat de
overlevering is uitgevoerd, kan de instemming overeenkomstig het nationaal recht worden herroepen.
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Verklaring van Zweden:

De instemming of de afstand zoals bedoeld in artikel 13, lid 1, kan worden herroepen door de per-
soon om wiens overlevering is verzocht. De herroeping moet plaatsvinden voordat de beslissing
omtrent de overlevering ten uitvoer wordt gelegd.
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