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F ö r o r d

Eurojusts sjunde årsrapport innehåller information om Eurojusts verksamhet och om organisationens utveckling 

och landvinningar under 2008. 

Eurojust har gjort fortsatta framsteg i sin operativa verksamhet och har förstärkt sin kapacitet för att främja sam-

arbete och samordning mellan behöriga nationella myndigheter i kampen mot grov gränsöverskridande brottslig-

het. Eurojust har fördjupat sina relationer till nationella myndigheter och icke-medlemsstater och förbättrat sitt 

samarbete med övriga EU-organ, i synnerhet Europol och OLAF. 

Det gläder mig att kunna rapportera att antalet ärenden som överlämnades till Eurojusts kollegium under 2008 

uppgick till 1 193, vilket innebar en ökning med 10 % jämfört med 2007.

Utvärderingen av Eurojusts första fem år, Kommissionens meddelande om framtiden för Eurojust och det Europeiska 

rättsliga nätverket, samt de övriga aktiviteter som Eurojust redovisade i sin förra årsrapport, resulterade i början 

av 2008 i ett initiativ från fjorton medlemsstater i form av ett förslag om förstärkning av Eurojust. 

Ett viktigt datum var den 16 december 2008, när Rådet, med ändring av det tidigare Eurojustbeslutet från den 

28 februari 2002, antog det nya beslutet om förstärkning av Eurojust. 

Syftet med det nya beslutet är att göra Eurojust kraftfullare och mer effektivt. De huvudsakliga målsättningarna är 

att skapa en gemensam grund för de nationella medlemmarnas behörighet, att inrätta en samordningsmekanism 

för brådskande ärenden, att förbättra informationsutbytet inom Eurojust, att stärka samarbetet mellan de natio-

nella medlemmarna och kontaktpunkterna i det Europeiska rättsliga nätverket, samt att stärka samarbetet med 

icke-medlemsstater och andra organ och nätverk inom EU.

Eurojust ser med tillfredsställelse tillbaka på de framsteg som gjorts och påbörjade i slutet av 2008 förberedelserna 

för att förverkliga det nya Eurojustbeslutet. 

Under 2008 hälsade kollegiet fyra nya nationella medlemmar välkomna: Gérard Loubens (Frankrike), Laima 

Čekelienė (Litauen), Ritva Sahavirta (Finland) och Aled Williams (Storbritannien). Jag vill även passa på att tacka 

de som lämnade Eurojust under 2008 för deras insatser och önska dem all framgång i sina nya befattningar.  

Under 2008 påbörjade kollegiet även arbetet med att rekrytera en ny administrativ direktör och en efterträdare 

tillsattes nyligen. Jag vill tacka den förre administrative direktören, Ernst Merz, och den tillförordnade administra-

tive direktören, Jaques Vos, för deras arbetsinsatser och för deras arbete med att säkerställa det administrativa 

stödet till Eurojusts kollegium.  
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Mycket har uträttats, men mycket återstår ännu att uträtta för att Eurojust ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett 

effektivare sätt, använda sin outnyttjade potential och, inte minst, spela en mer aktiv roll för att bistå de nationella 

myndigheterna i deras kamp mot gränsöverskridande brottslighet. 

Jag är övertygad om att Eurojust har fått de juridiska verktyg som krävs för att bli kraftfullare och mer effektivt och 

att Eurojust, med bistånd av medlemsstaterna, kommer att uppnå sina målsättningar, inte minst genom processen 

med genomförandet av det nya Eurojustbeslutet. 

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Ordförande för Eurojust

I februari 2009
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Europeiska kommissionens vice 

ordförande Barrot besöker Eurojust

Det nya Eurojustbeslutet

Presskonferens i juli 2008 angående 

det nya Eurojustbeslutet.
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1  S a m m a n F a t t n i n g

Detta avsnitt är indelat i tre avdelningar och innehåller 

en sammanfattning av samtliga huvudpunkter i 

årsrapporten för 2008: Handlagda ärenden, Externa 

kontakter och Interna frågor.

Handlagda ärenden

• Antalet ärenden som överlämnades till Eurojust 

fortsatte att öka och uppgick under 2008 till 

1 193 nya ärenden, vilket motsvarade en ökning 

med 108 ärenden, eller 10 %, jämfört med 

2007.

• Under 2006 började Eurojust föra statistik över 

fördelningen mellan standardärenden/komplexa 

ärenden och att klassificera ärendena efter mål-

sättningarna i Eurojustbeslutet, med beaktan-

de av att enskilda ärenden kan överlämnas 

till Eurojust under mer än en målsättning. 

Fördelningen av ärenden klassificerade som stan-

dardärenden eller komplexa ärenden och under 

de olika målsättningarna följer samma mönster 

under 2008.  

• Under 2008 anordnade Eurojust 132 samord-

ningsmöten med deltagande av nationella myn-

digheter. 110 möten hölls hos Eurojust och 22 

i medlemsstaterna. Antalet samordningsmöten 

uppvisade en betydande ökning jämfört med de 

91 samordningsmöten som hölls under 2007.

• Eurojust registrerade 50 olika brottstyper i de 

ärenden som registrerades under 2008. Den 

största procentuella andelen utgjordes, liksom 

under 2007, av narkotikabrott och brott mot 

egendom eller allmänintresse inklusive bedrä-

geri.   

• Eurojust anordnade ett möte för myndigheter 

inom rättsväsendet om ”OCTA:s prioriteringar 

och gränsöverskridande åtal”. En rapport över-

lämnades till Rådet i maj 2008.  

• Eurojust vidareutvecklade under 2008 samar-

betet med Europol i enskilda ärenden och knöts 

under året till ytterligare sex av Europols analys-

filer (AWF), vilket ökade det totala antalet till 12. 

Antalet ärenden hos Eurojust med anknytning 

till Europol och OLAF ökade under 2008, särskilt 

genom att dessa deltog i samordningsmöten. 

Europol var inblandat i 30 ärenden och deltog i 

24 samordningsmöten och OLAF var inblandat i 5 

ärenden och deltog i 3 samordningsmöten.    

• Under 2008 utfärdades tolv framställningar i enskil-

da ärenden enligt artikel 6(a) i Eurojustbeslutet, en 

ökning jämfört med tidigare år.  

• Under 2008 rekommenderade de nationella med-

lemmarna sina nationella myndigheter att inrätta 

gemensamma utredningsgrupper (JIT) i 21 ären-

den.

• Under 2008 registrerades 237 ärenden gällande 

verkställighet av Europeiska arresteringsordrar 

(EAW), inklusive ärenden som registrerats i sam-

band med samordningsaktiviteter. Fyra ärenden 

avsåg konkurrerande EAW. Sammanlagt 28 fall 

av överskridande av tidsfrister rapporterades till 

Eurojust, i enlighet med Artikel 17 i rambeslutet 

om EAW av den 13 juni 2002.  

• Eurojust samlar in information från öppna källor 

om fällande domar och frikännanden i terrorist-

mål och tillhandahåller analyser och statistik. 

Med hänvisning till Rådets beslut den 20 septem-

ber 2005, uppmuntrar Eurojust medlemsstaterna 

att tillhandahålla mer information om åtal och 

fällande domar för terrorism.

• Eurojust har utsett en kontaktpunkt för skydd av 

barn. Det har inrättats en hemsida som, utöver 

en beskrivning av kontaktpunktens befogenhe-

ter, även innehåller statistik över ärenden hos 

Eurojust där barn är inblandade och en e-post-

adress för kontakter från polismyndigheter och 

internationella organisationer.

• I december 2008 beslutade Rådet, med ändring 

av Eurojustbeslutet från den 28 februari 2002, 

om en förstärkning av Eurojust. Syftet med det 

nya beslutet är att göra Eurojust kraftfullare och 

mer effektivt. Kapitel 5 innehåller information 

om de viktigaste förbättringsområdena avseende 

Eurojusts arbetsuppgifter och kapacitet.  
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• Trots den positiva utvecklingen har Eurojust 

enligt egen uppfattning ännu inte uppnått sin 

fulla potential, särskilt när det gäller att spela 

en aktiv roll genom att samordna komplicerade 

gränsöverskridande utredningar och åtal för att 

bistå nationella myndigheter och uppnå bästa 

möjliga resultat.   

• Eurojust anser att ett fullständigt genomförande 

av Eurojustbeslutet från 2002, och ett snabbt och 

samordnat genomförande av Rådets nya beslut 

om förstärkning av Eurojust, kommer att skapa 

en stabil grund för att Eurojust ska kunna ge 

nationella myndigheter ett effektivare bistånd i 

kampen mot grov gränsöverskridande brottslig-

het.   

Externa kontakter

• Rådets nya beslut om förstärkning av Eurojust 

bekräftar återigen de speciella relationerna mel-

lan Eurojust och det Europeiska rättsliga nätver-

ket, vilka bygger på samråd och komplementari-

tet. Särskilda åtgärder kommer att genomföras 

för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan 

de båda organisationerna.

• Eurojust och Europol undertecknade en avsikts-

förklaring, vilket medförde att en säker kommu-

nikationslänk mellan de båda organisationerna 

kunde tas i operativt bruk. För att förbättra det 

ömsesidiga informationsutbytet, särskilt beträf-

fande Europols AWF, har en arbetsgrupp inlett en 

översyn av samarbetsavtalet från 2004.  

• I syfte att förbättra samarbetet och informa

tionsutbytet mellan Eurojust och Europeiska byrån 

för bedrägeribekämpning (OLAF) undertecknades 

ett samarbetsavtal den 24 september 2008.   

• Eurojust undertecknade samarbetsavtal med 

Schweiz den 27 november 2008 och med 

Makedonien den 28 november 2008.    

Interna frågor

• I maj 2008 tog den tillförordnade administra-

tive direktören över när den förre administrative 

direktören lämnade Eurojust. Rekryteringen av 

en ny administrativ direktör påbörjades under 

2008. 

• I november 2008 flyttade 70 administrativa 

tjänstemän till Haagse Veste-huset. Detta löser 

provisoriskt lokalfrågan fram till den beräknade 

inflyttningen i våra definitiva lokaler som väntas 

ske under 2014.    

• Eurojust upphandlade en extern konsult för att 

medverka i översynen av Eurojusts organisato-

riska struktur.   

• De största händelserna på personalområdet är 

införandet av flera viktiga regelverk för en fastare 

personalpolitik genom en första årlig personalut-

värdering, upprättande och färdigställande av 

en lokalplan samt införande av en kompetensut-

vecklingsplan.

• Ett system för säker epost infördes i medlems-

staterna under 2008.

• Eurojusts videokonferensanläggningar har ytterli-

gare förbättrats och medger nu simultantolkning.  

• En fast uppkoppling och en kontinuerlig tillgång 

till Schengen Information System (SIS) är av stor 

betydelse för Eurojust, både i arbetet med enskil-

da ärenden och för samarbets- och samordnings-

aktiviteter. Mellan december 2007 och december 

2008 gjordes sammanlagt 229 förfrågningar från 

de nationella kontoren på Eurojust.

• Ärendehanteringssystemet (CMS) förbättrades 

med utgångspunkt från resultaten av projektet 

European Pool against Organised Crime (E-POC) 

III, och utgjorde fortsatt ett stöd för kollegiets 

operativa arbete, särskilt genom utökningen av 

ärendehanteringsgruppen. En ny version av CMS 

introducerades och ännu ett projekt, EPOC-III+, 

sjösattes för att ytterligare förbättra systemets 

användbarhet.

• Eurojust beviljades ursprungligen ett anslag på 

20 miljoner Euro, vilket höjts med 4,8 miljoner 

Euro till ett totalt anslag på 24,8 miljoner Euro. 

Eurojust har förbrukat 97 % av sina anslag. 

Europeiska parlamentet beviljade den adminis-

trativa direktören ansvarsfrihet för 2006.
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2  o p e r a t i v  v e r k S a m h e t

Statistik över arbetet med enskilda ärenden
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Figur 1: Ärendeutveckling 2002–2008

Figur 2: Status för pågående ärenden 2002–2008
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Figur 1: Ärendeutveckling 2002–2008

Under 2008 registrerade Eurojusts nationella med-

lemmar 1 193 ärenden, en ökning med 10 % jämfört 

med 2007 (1 085 ärenden). Siffrorna uppvisar samma 

tendens som tidigare år även om antalet komplexa 

ärenden har minskat, trots stora ansträngningar från de 

nationella kontoren (se Figur 3).

Det bör nämnas att 1 153 ärenden avser operativa 

ärenden, medan det registrerades 40 ärenden avseende 

stöd och expertis i allmänna frågor som var kopplade till 

de olika rättsordningarna eller till juridiska och praktiska 

frågor som inte berör kollegiets operativa verksamhet. 

Figur 2: Status för pågående ärenden 2002–2008

Även om 1 193 ärenden överlämnades till Eurojust under 

2008 utgör detta bara en del av det arbete som utförs av 

de nationella medlemmarna. Figur 2 ovan ger en bättre 

överblick över kollegiets arbete, eftersom den visar 

antalet oavslutade och avslutade ärenden för samtliga 

de år under vilka Eurojust bedrivit verksamhet. 

I slutet av 2008 var 1 002 ärenden från perioden 2003–

2008 fortfarande oavslutade, av vilka 700 registrerades 

under 2008.

Figur 3: Standardärenden/komplexa ärenden 

2007–2008

Under 2006 introducerade Eurojust ett nytt klassifice-

ringssystem som indelar ärendena i komplexa ärenden 

och standardärenden, vilket förbättrar möjligheterna att 

beskriva kvaliteten och arten hos de ärenden som hand-

läggs av Eurojust. I enlighet med denna klassificering 

visar Figur 3 nedan att cirka 84 % av de ärenden som 

överlämnades till Eurojust under 2008 innebär en insats 

på ordinär nivå och att de återstående 16 % kräver en 

insats på högre nivå.

Gränsdragningen mellan standardärenden och komplexa 

ärenden bygger på en bedömning av faktorer som exem-

pelvis antalet inblandade länder, karaktären av det bistånd 

som begärs och de åtgärder som utförs av Eurojust, 

den arbetsinsats som krävs av de inblandade ländernas 

nationella medlemmar, brottslighetens grovhet samt den 

tid som förflutit från det att bistånd lämnats tills dess att 

det medfört resultat. Skillnaden mellan standardärenden 

och komplexa ärenden hänger också delvis samman med 

antalet bilaterala eller multilaterala ärenden och behovet 

av samordning och/eller samarbete.  

Figur 4: Bilaterala/Multilaterala ärenden 2007–2008

Det är viktigt att understryka att bilaterala ärenden 

inte alltid är standardärenden. Eurojusts medverkan 

kan vara avgörande för att förbättra samarbete eller 

samordning av utredningar eller åtal mellan två län-

der, och både det lämnade biståndet och de åtgärder 

som utförs kan vara komplexa. I detta avseende kan 

Eurojusts sammanlagda insats i ett bilateralt ärende 

vara lika omfattande som arbetsinsatsen i ett multila-

teralt ärende. 

Figurerna 5, 6 och 7 nedan ger mer detaljerad bild av 

sambanden mellan multilaterala och bilaterala ärenden 

och de målsättningar för Eurojusts arbete som anges i 

Artikel 3 i Eurojustbeslutet: 

1. Vid sådana utredningar och åtal som berör två eller flera medlemsstater och som rör brottsliga beteenden enligt artikel 

4 i samband med grov brottslighet, särskilt om den är organiserad, skall målen för Eurojust vara att:

a) främja och förbättra samordningen mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter av utredningar och åtal i medlems-

staterna, med beaktande av varje begäran från en medlemsstats behöriga myndighet och all information från varje behörigt 

organ enligt de bestämmelser som fastställts inom ramen för fördragen,

b) förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt genom att underlätta genomförandet av 

internationell ömsesidig rättslig hjälp och verkställande av framställningar om utlämning,

c) på annat sätt stödja medlemsstaternas behöriga myndigheter för att effektivisera deras utredningar och åtal.

2. I enlighet med bestämmelserna i detta beslut och på begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat kan Eurojust 

också bistå vid utredningar eller åtal som endast berör denna medlemsstat och en tredje stat, om det har ingåtts ett avtal om 

samarbete enligt artikel 27.3 med denna stat eller om det i det enskilda fallet föreligger ett väsentligt intresse att bistå.

3. I enlighet med bestämmelserna i detta beslut och på begäran antingen av en behörig myndighet i en medlemsstat eller 

av kommissionen kan Eurojust också bistå vid utredningar eller åtal som endast berör denna medlemsstat och gemenskapen. 

[Le sottolineature sono aggiunte]
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Figur 3: Standardärenden/komplexa ärenden 2007–2008

Figur 4: Bilaterala/Multilaterala ärenden 2007–2008
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Figur 5 nedan visar det totala antalet ärenden under 

2007–2008 fördelat på varje enskild målsättning. Ett 

ärende kan ha överlämnats till Eurojust under mer än 

en målsättning. Proportionerna mellan ärendena efter 

målsättning följer samma mönster som under 2007.

Figurerna 6 och 7 utvisar sambandet mellan antalet 

multilaterala ärenden (Figur 6) och bilaterala ären-

den (Figur 7) och de målsättningar som uppställs i 

Eurojustbeslutet. I multilaterala ärenden förekommer 

det relativt sett fler framställningar om bistånd genom 

samordning mellan behöriga myndigheter i medlems-

staterna. 

För att visa de nationella kontorens medverkan i arbetet 

vid Eurojust redovisar Figur 8 hur många ärenden som 

registrerades på initiativ av de olika nationella konto-

ren. Av medlemsstaterna uppvisade Bulgarien, Irland, 

Italien, Cypern, Malta och Österrike ökningar på 50 % 

eller mer i antalet registrerade ärenden under 2008.  

Figur 5: Klassificering av ärenden 2007–2008 efter målsättningar

Figur 6: Multilaterala ärenden 2007–2008: Målsättningar (Art. 3 i Eurojustbeslutet)
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Figur 7: Bilaterala ärenden 2007–2008: Målsättningar (Art. 3 i Eurojustbeslutet)

Figur 8: Anmodande länder 2007–2008
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Figur 9 visar antalet förfrågningar om bistånd till de 

nationella kontoren. Nästan alla medlemsstater upp-

visade en ökning i antalet anmodanden under 2008. 

Av de enskilda medlemsstaterna uppvisade Lettland, 

Luxemburg, Malta och Slovenien ökningar på 50 % 

eller mer i antalet registrerade ärenden under 2008.

Figur 10 utvisar både de huvudsakliga brottstyperna 

och en mer detaljerad analys av vissa underordnade 

brottstyper (markerade med ljusblått för år 2007 och 

ljusgult för 2008).

De brottstyper som behandlades av Eurojust följer ett 

liknande mönster som tidigare år.   

Eurojust registrerade 50 olika brottstyper under 2008. 

Ett ärende kan ha anknytning till flera brottstyper och 

utöver huvudbrottet kan den nationella medlemmen 

även identifiera subsidiära brott.   

Generellt ökade antalet registrerade ärenden avse-

ende samtliga brottstyper under 2008. Narkotikabrott 

och brott mot egendom eller allmänintresse inklusive 

bedrägeri svarar fortfarande för den största procen-

tuella andelen av de brott som överlämnades till 

Eurojust.   

Figur 11. Samordningsmöten, s.k. nivå III-möten, 

genomförs på initiativ av ett eller flera nationella 

kontor med deltagande av de inblandade nationella 

medlemmarna, deras biträdande medlemmar och/eller 

assistenter samt behöriga nationella myndigheter i de 

inblandade medlemsstaterna.

Antalet samordningsmöten ökade markant, från 91 

under 2007 till 132 under 2008. Av dessa ägde 110 

rum hos Eurojust och 22 i medlemsstaterna.

Av de samordningsmöten som hölls berörde de flesta 

(84) mellan 3 och 14 länder.   

De ärenden som krävde samordningsmöten var huvud-

sakligen hänförliga till brott mot egendom eller allmän-

intresse inklusive bedrägeri (53), narkotikabrott (40), 

penningtvätt (18), brott mot liv, hälsa och personlig 

frihet (11), människohandel (8) och terrorism (6). Ett 

samordningsmöte kan avse mer än en typ av brott.

Figur 9: Anmodade länder 2007–2008
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Figur 10: Huvudsakliga brottstyper 2007–2008

Figur 11: Samordningsmöten under 2005–2008
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Figur 12. Frankrike, Italien och Storbritannien organise-

rade som anmodande länder sammanlagt 66 samord-

ningsmöten, motsvarande hälften av antalet samord-

ningsmöten under hela året. Enbart Frankrike svarade 

för 25 % av antalet framställningar. Norge anordnade 

fem samordningsmöten och ingår under 2008 för första 

gången i statistiken.

Figur 13. Under 2008 efterfrågade Eurojust engage-

mang av icke-medlemsländer vid 141 tillfällen, jämfört 

med 117 tillfällen under 2006 och 188 under 2007. 

Icke-medlemsländer var inblandade i 39 samordnings-

möten.

Figur 14 visar de övriga organ inom Europeiska Unionen 

och de internationella organisationer som ombads att 

delta i Eurojusts operativa ärenden och som deltog i 

samordningsmöten.

Figur 12: Samordningsmöten – anmodande länder 2007–2008

Figur 13: Samordningsmöten – anmodade länder 2007–2008
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Figur 14: Europeiska organ och internationella organisationer

2005 2006 2007 2008
Samordningsmöten 

under 2007
Samordningsmöten 

under 2008

europol 6 7 25 30 12 24

olaF 6 2 4 5 1 3

europeiska rådet  0 0 0 1 0 0

iberred 1 1 0 0 0 0

Förenta nationerna 0 0 1 0 1 0

interpol 0 0 1 1 0 1

nordiska polis- och 
tullsamarbetet

0 0 1 0 0 0

unmik 0 0 0 1 0 1

totalt 13 10 32 38 14 29

Framställningar enligt artikel 6(a) och 7(a) i 
Eurojustbeslutet

Under 2008 utfärdades tolv 

rekommendationer i enskilda ärenden enligt 

artikel 6(a) i Eurojustbeslutet.

Åtta framställningar baserades på artikel 6(a)(v). I två 

ärenden anmodade det italienska kontoret sina natio-

nella myndigheter att överväga att lämna ut informa-

tion. Ett ärende handlade om bedrägeri och penning-

tvätt och initierades av Italien; det andra ärendet rörde 

bedrägeri och initierades av Slovenien.

I fem ärenden anmodade det italienska kontoret 

behöriga myndigheter att överväga samordning mel-

lan behöriga myndigheter i de inblandade medlems-

staterna i enlighet med artikel 6(a)(iii). Tre ärenden 

avsåg bedrägeri, ett avsåg medlemskap i en kriminell 

organisation som bedrev människosmuggling och ett 

annat handlade om terrorism. Ärendena initierades av 

Portugal, Frankrike, Italien och Danmark.

I ett annat ärende baserat på artikel 6(a)(i), (iii) och (v) 

anmodades de italienska myndigheterna att överväga 

att utreda eller väcka åtal avseende vissa specifika gär-

ningar. Ärendet initierades av Spanien.

Tre ärenden baserades på artikel 6(a)(ii). Det första 

ärendet avsåg människosmuggling, där de portugisiska 

och spanska kontoren anmodade sina myndigheter att 

överväga möjligheten att godta att portugisiska myn-

digheter var bäst lämpade att väcka åtal i dessa ären-

den och att eventuellt begära bistånd från Eurojust för 

ytterligare samordning. Rekommendationen godtogs.

Det andra ärendet avser ett fall av grov misshandel. 

Det spanska kontoret anmodade sina nationella myn-

digheter att överväga att godta att finska myndigheter 

var bättre lämpade att väcka åtal för dessa gärningar 

och att överföra lagföringen. Ärendet initierades av 

Finland.

Det tredje ärendet gäller ett kidnappningsärende, där 

det portugisiska kontoret anmodade sina nationella 

myndigheter att överväga att godta att spanska myn-

digheter var bättre lämpade att väcka åtal för dessa 

gärningar. Det portugisiska kontoret anmodade sina 

nationella myndigheter att överväga att samordna med 

behöriga spanska myndigheter och att begära bistånd 

från Eurojust för eventuell ytterligare samordning. 

Rekommendationen godtogs.  

Ett sista ärende grundades på artikel 6(a)(i) och avser 

ett ärende om bedrägeri, särskilt förfalskning och pirat-

tillverkning. Det italienska kontoret anmodade sina 

nationella myndigheter att överväga att utreda eller 

väcka åtal för vissa specifika gärningar i ett franskt 

ärende.

Under 2008 gjordes inga framställningar 

enligt artikel 7(a) i Eurojustbeslutet.

Eurojust vill understryka betydelsen av en korrekt til-

lämpning av artiklarna 6(a) och 7(a) som en möjlig väg 
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för att nå snabba och effektiva lösningar och för att 

förhindra eller lösa jurisdiktionskonflikter.  

Eurojust vill emellertid betona att de åtgärder som beskrivs 

i artiklarna 6(a) och 7(a) också godtogs av de nationella 

myndigheterna när de deltog i samordningsmöten.

Europeisk arresteringsorder (EAW)

Eurojust har tre huvudsakliga mål avseende EAW:  

• Att underlätta verkställande av EAW (artikel 3 i 

Eurojustbeslutet)

• Att bistå med rådgivning i händelse av 

konkurrerande EAW (artikel 16 i rådets rambeslut 

den 13 juni 2002 om europeisk arresteringsorder, 

2002/584/JHA (nedan kallat ”EAW FD”))

• Att ta emot rapporter om överskridande av 

tidsfrister (artikel 17 i EAW FD)

Nedan följer en kort översikt av arbetet inom dessa 

områden.

1. Ärenden om underlättande av verkställande av EAW

Totalt 237 ärenden om verkställande av EAW registrera-

des av Eurojust under 2008. Endast två ärenden rörde 

allmänna frågor; återstoden var operativa ärenden. Av 

det totala antalet ärenden är 107 fortfarande oavslu-

tade.

I vissa fall finns det, vid konflikt med nationella arreste-

ringsordrar för samma typ av brottslighet, ett behov av 

att samordna verkställandet av EAW, för att säkerställa 

en korrekt tillämpning av de fakultativa grunderna för 

att inte verkställa EAW, särskilt i ärenden med parallella 

utredningar och åtal för samma gärning.   

2. Ärenden rörande artikel 16 i EAW FD

Under 2008 hanterade Eurojust fyra ärenden om kon-

kurrerande EAW. Tre ärenden registrerades av Belgien 

(mot Frankrike, Storbritannien, Luxemburg och Italien) 

och ett av Tjeckien (mot Storbritannien).

3. Ärenden rörande artikel 17 i EAW FD

Sammanlagt 28 ärenden om överskridande av tidsfris-

ter rapporterades till Eurojust under 2008. De två dia-

grammen i Figur 17 ovan visar fördelningen av ärenden 

enligt artikel 17, fördelat på de länder som överlämnat 

ärendet till Eurojust (överlämnande land kan vara 

antingen anmodande eller anmodat land) samt övriga 

inblandade länder.

Figur 15: Anmodande länder vid verkställande av EAW 2008
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Figur 16: Anmodade länder vid verkställande av EAW 2008

Figur 17: Ärenden enligt artikel 17
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Det vanligaste skälet som angivits av medlemsstaterna 

för att de inte kunnat verkställa EAW inom de tidsfris-

ter som anges i artikel 17 i EAW FD, är att utfärdande 

myndighet ombetts att inkomma med kompletterande 

information och att denna process (mottagande av 

begäran, inhämtande av information och översättning) 

ytterligare försenat handläggningen.

Som övriga orsaker till överskridande av tidsfristerna 

för verkställande av EAW enligt artikel 17 angavs bland 

annat:   

• att det begärts garantier från utfärdande 

myndighet att personen skulle sändas tillbaka för 

att avtjäna sitt straff;

• dröjsmål med överlämnande av EAW i original;

• att beslutet att överlämna den begärda personen 

framgångsrikt överklagats (eller att viss 

information saknades i den utfärdade EAW); 

samt

• att beslut att överlämna den begärda per

sonen fattats inom tidsfristen, men att 

verkställandet förhindrats på grund av den 

misstänktes hälsotillstånd eller på grund av 

delgivningsproblem.

Gemensamma utredningsgrupper (JIT – Joint 
Investigation Teams)

Praktisk erfarenhet och kännedom om JIT bland åkla-

gare och polis har ökat stadigt under senare år. Under 

2008 rekommenderade de nationella medlemmarna 

sina nationella myndigheter att inrätta en JIT i 21 ären-

den.  

Möjligheterna för Eurojust att erhålla gemensam 

finansiering av JIT genom kommissionens program 

”Förebyggande och bekämpande av brott” är under 

utredning; ett ytterligare steg togs under 2008 genom 

att Eurojust (i sin egenskap av strategisk partner) bevil-

jades anslag för gemensam finansiering av JIT. Detta 

arbete pågår för närvarande.  

Den 15 och 16 december, 2008 anordnade Eurojust och 

Europol det fjärde mötet för nätverket av nationella 

experter på JIT. Mötet hölls hos Europol med deltagande 

av experter från medlemsstaterna, OLAF, Eurojust, 

Europol och representanter från generalsekretariaten 

vid Rådet och Kommissionen. I år deltog även repre-

sentanter från USA. Presentationer hölls av nationella 

experter på JIT och det anordnades två workshops med 

fokus på praktiska erfarenheter av JIT, bland annat om 

olika sätt för att förbättra kännedomen om JIT och om 

bevisupptagning. Europols och Eurojusts främjande 

funktioner bekräftades, och en av huvudslutsatserna 

var att det är viktigt att på ett tidigt stadium involvera 

polis och rättsliga myndigheter vid planering och beslut 

om att inrätta en JIT. Slutsatserna har intagits i Rådets 

dokument 17512/08 den 19 december 2008.

Eurojust och Europol rapporterade även om sina framsteg 

i arbetet med att ta fram en handbok för JIT. Handboken 

kompletterar Europols/Eurojusts existerande dokument, 

”Guide to EU Member States’ legislation on JITs”. Den 

nya handboken utdelades till nationella experter på JIT 

och övriga deltagare under seminariet. Huvudsyftet med 

handboken är att informera åklagare och polis om rätts-

liga grunder och krav för att inrätta en JIT och att ge råd 

om när en JIT kan vara användbar. Handboken försöker 

också att reda ut eventuella missförstånd om JIT för att 

uppmuntra åklagare och polis att använda detta relativt 

nya verktyg, som kan ha stort värde för deras utred-

ningar, och för att bidra till att generellt utveckla det 

internationella samarbetet mot brottslighet. Handboken 

bygger på praktiska erfarenheter och på material från 

seminarier och möten. Handboken är ett levande doku-

ment och kommer regelbundet att uppdateras med 

praktiska erfarenheter från fältet.

Huvudsakliga brottstyper

Nedan återfinns information om specifika brott och 

aktiviteter med anknytning till vart och ett av följande 

områden: Terrorism, förfalskning, narkotikabrott, män-

niskohandel, penningtvätt, brott mot egendom eller 

allmänintresse inklusive bedrägeri, brott mot liv, hälsa 

och personlig frihet samt IT-brott.

Dessa brottstyper omfattar ett stort antal ärenden. 

Arbetet med att stödja de nationella myndigheterna i 

dessa ärenden har hög prioritet för Eurojust.
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Terrorism

Figur 18: Ärenden rörande Terrorism 2004–2008
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Under 2008 anordnades strategiska och taktiska möten 

för att främja och förstärka det rättsliga samarbetet 

mellan medlemsstaterna inom området anti-terrorism. 

Mötena gav också möjlighet till ett direktutbyte av infor-

mation och ”best practice”.

Eurojust medverkade (på grundval av bidrag som mot-

tagits från myndigheter med ansvar för terroristfrå-

gor i alla de 27 medlemsstaterna) i Europols rapport 

Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT 2008) 

och publicerade de första utgåvorna av Terrorism 

Convictions Monitor, som från öppna källor samlar in 

information om fällande domar och frikännanden i ter-

roristärenden och tillhandahåller analyser och statistik.

Under 2008 ökade samarbetet både med motparter 

inom EU och med internationella organisationer och 

icke-medlemsstater. 

ärenden rörande terrorism 
2008

totalt

Finansiering av terrorism 8

Terrorism och brott med anknytning 
till terrorism 

23

Övriga typer 8

Eurojust registrerade 39 nya operativa ärenden om ter-

rorism under 2008. Även om antalet terroristärenden 

förefaller stabilt jämfört med föregående år har antalet 

ärenden om finansiering av terrorism ökat. Spanien, 

Frankrike och Storbritannien var de mest anmodade 

länderna i terroristärenden, medan fem av de sex sam-

ordningsmötena anordnades av Italien.

Fundamentalistiska grupper fortsätter att dominera 

de utredningar som överlämnas till Eurojust, följt av 

separatistgrupper. Denna tendens bekräftas även av 

den information om domar i mål om terrorism som 

sänts till Eurojust av de nationella myndigheterna i 

enlighet med Rådets beslut av den 20 september 2005 

om information och samarbete rörande terroristbrott 

(2005/671/JHA).

Hälften av de översända domarna avsåg fundamen-

talistiska terroristgrupper (190 av totalt 384 domar), 

medan 148 domar huvudsakligen avsåg separatistgrup-

per. Endast 10 medlemsstater rapporterade domar från 

rättegångar i mål om terroristbrott: Belgien, Danmark, 

Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, 

Spanien, Sverige och Storbritannien. Utgången i de mål 

som avgjordes under 2008 visar att den genomsnittliga 

strafftiden i de medlemsstater som rapporterade fällande 

domar var strax under tio år. Den höga andelen fällande 

domar i Tyskland, Frankrike och Italien är anmärknings-

värd. Den genomsnittliga andelen frikännanden har 

minskat något sedan 2007 (från 27 % till 23 %).
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Förfalskning

Figur 19: Ärenden rörande Förfalskning 2004–2008
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Antalet förfalskningsärenden som hänskjuts till Eurojust 

fortsätter att öka (108 nya operativa ärenden jämfört 

med 94 under 2007). Trenden är särskilt tydlig när det 

gäller pirattillverkning (där Frankrike svarade för ett 

stort antal nyregistrerade ärenden) och förfalskning av 

pengar och betalningsmedel (bland annat sex ärenden 

om förfalskning av Euro). 

ärenden rörande förfalskning 
2008

totalt

Förfalskning och pirattillverkning 12

Urkundsförfalskning och handel med 
förfalskade dokument

46

Förfalskning av pengar och betal-
ningsmedel

50

På grund av ovanstående ökade också antalet sam-

ordningsmöten som organiserades av Eurojust i dessa 

frågor (från fyra under 2007 till 15 under 2008). Under 

2008 var Eurojust associerat till två av Europols AWF 

rörande förfalskning, vilket ledde till att Eurojust del-

tog i de expertmöten som hölls på Europol och till att 

Europol involverades i flera av Eurojusts komplexa ope-

rativa ärenden. 

Narkotikabrott

Avskaffandet av merparten av de interna gränskon-

trollerna har gjort EU till en attraktivare marknad för 

illegala droger och underlättat inköp och distribution 

av råvaror.

Det geografiska distributionsmönster som kartlades 

under 2007 bestod under 2008, och de mest anmo-

dade länderna var Spanien, Nederländerna och Italien, 

tätt följda av Tyskland, Frankrike, Storbritannien och 

Belgien. De holländska och italienska nationella konto-

ren uppvisar en betydande ökning av antalet ärenden 

(i Italiens fall nästan en fördubbling) som anmodande 

länder, vilket belyser ökningen i antalet kontakter mel-

lan de nationella myndigheterna i dessa länder och 

Eurojust. När det gäller enskilda komplexa ärenden har 

en ökande andel av Eurojusts ärenden kunnat kopplas 

till kriminella grupper från Nigeria.  

Antalet samordningsmöten avseende narkotikabrott som 

anordnades av Eurojust fördubblades nästan under 2008 

(24 ärenden under 2007 mot 40 under 2008), vilket visar 

det ökande antalet komplexa ärenden som krävde sam-

ordning mellan de nationella myndigheterna i flera länder. 

Av särskilt intresse är antalet samordningsmöten anord-

nade av det italienska kontoret, vilka ökade femfalt.  

Eurojust stödde förberedelserna för den nya euro-

peiska handlingsplan mot narkotika för 2009–2012, 

som upprättats av Rådets horisontella arbetsgrupp för 
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Figur 20: Ärenden rörande Narkotikabrott 2004–2008
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narkotikafrågor. Det franska ordförandeskapet beto-

nade Eurojusts betydelse för genomförandet av den nya 

handlingsplanen, särskilt med avseende på det polisiära 

samarbetet inom EU.

Människohandel

Det underströks i de preliminära slutsatserna rörande 

EU:s prioriteringar i kampen mot organiserad brotts-

lighet, baserade på OCTA-rapporten (Organised Crime 

Threat Assessment) 2007, att människohandel  och 

människosmuggling bör vara en av huvudprioriteterna. 

Eurojust svarade på detta genom att med stöd av det 

slovenska ordförandeskapet i maj 2008, i Portorož i 

Slovenien, anordna ett strategiskt möte om männis-

kohandel och vittnesskydd. Syftet med mötet var att 

skapa förståelse både för allmänna kriminella företeel-

ser och för mekanismer, standarder och ”best practice” 

som har införts eller bör införas för att skydda offer för 

människohandel i samband med utredningar och åtal.

Figur 21. Sedan 2004 har människohandel, med totalt 

230 ärenden, utgjort 5,7 % av Eurojusts totala ären-

debalans. Under 2008 uppgick andelen till 6,9 %, med 

sammanlagt 83 ärenden (varav merparten avsåg män-

niskohandel för sexuellt utnyttjande). Det bör observe-

ras att statistiken inte inkluderar ärenden om männis-

kosmuggling (20 ärenden under 2008).

Med undantag för 2006 har antalet ärenden avseende 

människohandel årligen ökat med i genomsnitt 17 ären-

den jämfört med föregående år.

Rumänien, Bulgarien och Tjeckien är de länder som 

oftast är anmodande land medan Italien och Spanien är 

de länder som oftast anmodas. Antalet framställningar 

riktade till Italien har varit konstant under de senaste 

två åren (14), medan Spanien fördubblat antalet ären-

den som anmodat land för denna brottstyp, från sju 

under 2007 till 14 under 2008.

Jämfört med föregående år ökade registreringen av 

ärenden avseende människohandel i Bulgarien  drama-

tiskt under 2008 (från ett ärende till 12). Rumänien har 

fortfarande flest ärenden, men antalet har inte ökat från 

2007 (17 ärenden).  

Antalet samordningsmöten rörande ärenden avseende 

människohandel har också ökat och det hölls samman-

lagt åtta samordningsmöten.   
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Penningtvätt

Eurojusts ärenden rörande penningtvätt ökade mellan 

2004 och 2007 med i genomsnitt 28 ärenden per år. 

Under 2008 avstannade ökningstakten, och samman-

lagt 103 ärenden rörande penningtvätt registrerades. 

Med 345 registrerade ärenden sedan 2004, utgör pen-

ningtvätt 8,5 % av det totala antalet ärenden som 

handlagts av Eurojust. De ärenden om penningtvätt 

som registrerades under 2008 motsvarade 8,63 % av 

antalet registrerade ärenden under året.

Under 2007 hade Portugal och Rumänien flest regist-

rerade ärenden av denna brottstyp, med tio respektive 

åtta ärenden. Under 2008 registrerade Portugal mer-

parten av dessa ärenden, tätt följt av Nederländerna 

(17 respektive 14 ärenden).  

De mest anmodade länderna i ärenden rörande pen-

ningtvätt var Spanien och Frankrike, med 22 respektive 

18 ärenden.

Figur 21: Ärenden rörande Människohandel och människosmuggling 2004–2008

Figur 22: Ärenden rörande Penningtvätt 2004–2008
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Antalet samordningsmöten under 2008 uppvisade också 

en mindre ökning, till totalt 18.

Eurojust deltog i en AWF om penningtvätt hos 

Europol.

Brott mot egendom eller allmänintresse 

inklusive bedrägeri  

Eurojust registrerade totalt 500 ärenden om brott 

mot egendom eller allmänintresse inklusive bedrägeri. 

Siffrorna inkluderar ärenden som registrerats under en 

eller flera av följande underkategorier: Organiserade 

stölder, smuggling och handel med kulturföremål inklu-

sive antikviteter och konst, svindleri och bedrägeri, 

beskyddarverksamhet och utpressning, förfalskning och 

pirattillverkning, urkundsförfalskning och handel med 

förfalskade dokument, förfalskning av pengar och betal-

ningsmedel, korruption, samt samlingskategorin övriga 

brott mot egendom eller allmänintresse inklusive bedrä-

geri. Några underkategorier kommenteras i avsnittet 

om förfalskning. Statistiken i detta avsnitt fokuserar på 

kategorin svindleri och bedrägeri, som utgör den största 

underkategorin till denna brottstyp.

Figur 23. Sedan 2004 har ärenden rörande svindleri 

och bedrägeri, inklusive skattebedrägeri, databedrägeri, 

Nigeriabrev och liknande bedrägerier, förskingring från 

företag samt momsbedrägeri, ökat med i genomsnitt 40 

ärenden per år. Under 2008 utgjorde denna brottstyp 

192 ärenden eller 16 % av Eurojusts ärenden under 

året.

Eurojust anordnade 15 samordningsmöten avseende 

svindleri och bedrägeri.

Eurojust deltog i en AWF om karusellbedrägeri hos 

Europol.

Figur 23: Ärenden rörande Svindleri och bedrägeri 2004–2008
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Figur 24: Ärenden rörande Brott mot liv, hälsa och personlig frihet 2004–2008
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Brott mot liv, hälsa och personlig frihet

Antalet registrerade ärenden hos Eurojust hänförliga till 

kategorin brott mot liv, hälsa och personlig frihet ökade 

med cirka 9 % jämfört med föregående år (12 ärenden 

mer), och uppgick till 146 registrerade ärenden under 

2008.   

Denna brottstyp inkluderar underkategorierna mord, 

grov misshandel och kidnappning, olaga tvång och 

tagande av gisslan. Kategorierna mord och grov miss-

handel ökade med sju respektive åtta procent jämfört 

med 2007, medan kidnappning, olaga tvång och tagan-

de av gisslan minskade med tre ärenden.

brott mot liv, hälsa och  
personlig frihet 2008

totalt

Mord 86

Grov misshandel 47

Kidnappning, olaga tvång och tagan-
de av gisslan 

13

Vid läsning av statistiken bör man vara uppmärksam 

på att dessa våldsbrott ofta är förenade med narkotika-

brott och ärenden avseende människohandel.

Eurojust anordnade 11 samordningsmöten rörande 

dessa ärenden under 2008, vilket utgör en fördubbling 

jämfört med 2007.

IT-brott

Figur 25. Under 2008 registrerades 31 nya ärenden i 

CMS rörande IT-brott, en betydande ökning jämfört 

med 2007 (11 ärenden).  

Under 2008 antog Europeiska kommissionen en gene-

rell policy för att höja medvetandet om IT-brott i med-

lemsstaterna.

I oktober 2008 höll Eurojust i Aten, Grekland, ett stra-

tegiskt möte om IT-brott med deltagande av samtliga 

medlemsstater. Syftet var att informera om IT-brottens 

snabba utveckling och förfining, offentliggöra Eurojusts 

arbete inom detta område och att skapa en ökad kän-

nedom om existensen, strukturen och målsättningarna 

för nätverket 24/7. Nätverket har skapats under ledning 

av Europarådet och utgör det viktigaste internationella 

nätverket för polisiärt samarbete rörande IT-brott.     
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Figur 25: Ärende rörande IT-brott 2004–2008  
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Kontaktpunkt för skydd av barn

Vid det informella mötet för EU:s justitie- och inrikesmi-

nistrar i Lissabon i oktober 2007 var skyddet av barn ett 

av de huvudsakliga diskussionsämnena. Under mötet 

föreslog den belgiske justitieministern att Eurojust 

skulle utse en nationell medlem som kontaktpunkt för 

frågor om skydd av barn. Några veckor senare utsåg 

Eurojust den nationella medlemmen för Sverige till kon-

taktpunkt för skydd av barn.

Kontaktpunktens uppgift är att samordna information, 

insamla och identifiera relevant ”best practice” samt att 

sprida praktiska erfarenheter från operativa aktiviteter 

vid gränsöverskridande utredningar av ärenden som 

berör barn. Barnarov, sexuellt utnyttjande av barn och 

handel med barn och barnpornografi identifierades som 

de mest angelägna brottstyperna.  

Kontaktpunkten representerar Eurojust på detta områ-

de och har deltagit i konferenser och seminarier, med 

den dubbla uppgiften att höja medvetandet om sin 

existens och att säkerställa att Eurojust får tillgång till 

”best practice” i ärenden som rör barn. Dessutom föl-

jer kontaktpunkten arbetet inom behöriga (europeiska 

och internationella) organ som arbetar med skydd av 

barn, dvs. Europol, Interpol och Förenta Nationernas 

organ mot narkotika och brott (UNODC) och bistår de 

nationella medlemmarna vid Eurojust med rådgivning i 

ärenden som rör barn. Kontaktpunkten för också sta-

tistik över alla barnrelaterade ärenden som hanteras 

av Eurojust. 

Till exempel fortsatte Eurojusts engagemang i ärenden 

rörande barn att stadigt öka, från fyra ärenden under 

2004 till 25 ärenden under 2008. Storbritannien, Italien, 

Rumänien och Sverige är de oftast anmodande länderna 

och Italien Nederländerna, Frankrike och Danmark är 

de oftast anmodade länderna. De vanligaste brottsty-

perna var sexuellt utnyttjande av barn med 25 %, följt 

av barnpornografibrott med 24 % och människohandel 

som berör barn med 20 %.  

Under 2008 intensifierade kontaktpunkten samarbetet 

med Europol, Interpol och Europeiska kommissionen 

och upprättade nära förbindelser med EU:s koalition 

av intressenter mot kommersiellt sexuellt utnyttjande 

av barn på Internet. Vidare sjösatte kontaktpunkten en 

hemsida som kan nås direkt från Eurojusts hemsida. 

Hemsidan innehåller en beskrivning av kontaktpunktens 
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arbetsuppgifter, statistik över Eurojusts ärenden 

som berör barn och en e-postadress för kontakter 

från polismyndigheter och internationella organisa-

tioner (childprotection@eurojust.europa.eu).  

Utvärdering av arbetet med enskilda ärenden

Genom sitt arbete med enskilda ärenden insamlar 

och sprider Eurojust, vid möten med nationella 

myndigheter och på sina strategiska möten, infor-

mation om hinder, problem, ”best practice” och 

lösningar för rättsligt samarbete.    

Det strategiska möte om ”OCTA:s prioriteringar 

och gränsöverskridande åtal”, som anordnades av 

Eurojust 21–22 februari 2008, blev ett utmärkt 

tillfälle att ta del av de nationella myndigheternas 

perspektiv på de svårigheter man möter vid gränsö-

verskridande åtal. I maj 2008 överlämnades en 

fullständig rapport till Rådet. Resultaten bekräftades 

ytterligare när de nationella kontoren på Eurojust 

under en testperiod på tre månader (från septem-

ber till november 2008) ombads att i CMS fylla i ett 

utvärderingsformulär för varje avslutat ärende.

Det kom inte som någon överraskning att försening-

ar med verkställande av brådskande utredningsåt-

gärder och informationsutbyte anges som hinder för 

den internationella samarbetsprocessen. Eurojusts 

nationella medlemmar har bekräftat denna slutsats 

i sina kommentarer till de avslutade ärendena och 

även påpekat att proceduren för ömsesidig rättslig 

hjälp (MLA) i många gränsöverskridande ärenden 

är alltför tidskrävande. Orsakerna till förseningarna 

varierar från fall till fall (beroende på nationella 

rättssystem, organisation, resurser och priorite-

ringar) och det går inte att dra några generella slut-

satser.  

Ett annat hinder som angavs av de nationella myn-

digheterna var bristande samordning av gränsö-

verskridande åtal. Svårigheterna med att sam-

ordna arbete utfört av ett stort antal tjänstemän i 

samband med komplexa kontrollerade leveranser 

ansågs minska effektiviteten i de rättsliga åtgär-

derna mot den organiserade brottsligheten. I över-

ensstämmelse med det mandat som kommer till 

uttryck i Eurojustbeslutet, framhäver utvärderingen 

av arbetet med enskilda ärenden att samordning 

är ett vanligt motiv för nationella myndigheter 

att kontakta Eurojust. Begärda åtgärder inklude-

rade bland annat att hitta kopplingar mellan olika 

utredningar, anordna samordningsmöten, hänskjuta 

ärenden till ett av de inblandade länderna och att 

organisera samordnade aktioner i flera länder, till 

exempel anhållanden, husrannsakningar, kontrol-

lerade leveranser, avlyssning av telefonsamtal, 

DNA-provtagning, vittnesförhör och samtidig verk-

ställighet av flera EAW.  

Trots existensen av många europeiska och inter-

nationella juridiska verktyg som skapats för att 

underlätta en harmonisering av skillnader i nationell 

straffrätt och rättspraxis mellan olika länder, identi-

fierade det strategiska mötet åtskilliga exempel på 

olikheter som försvårar samarbetet (t ex skillnader i 

lagstiftningen om kontrollerade leveranser, tidsfris-

terna för ingripanden och skyddet för vittnen och 

deras familjer). Vidare har ratificeringen av vissa 

juridiska verktyg för rättsligt samarbete ännu inte 

slutförts (t ex konventionen 2000 om ömsesidig 

rättslig hjälp i brottmål). Utvärderingen av arbetet 

med enskilda ärenden identifierade också följande 

frågor: behov av smidigare procedurregler för 

förverkande och olikheter i procedurreglerna för 

bevisupptagning. Rörande det sistnämnda hänvisas 

även till slutsatserna från expertmötet om JIT 2008: 

reglerna om bevisupptagning och bevisnings tillåt-

lighet varierar i medlemsstaterna; det skulle vara till 

hjälp om medlemsstaterna i sin lagstiftning skapade 

möjligheter för att enkelt godkänna bevisning som 

upptagits enligt utländska regler.  

Utöver de ovan nämnda rättsliga hindren ansågs 

det att praktiska frågor (t ex språkbarriärer) och 

bristande aktivitet från vissa medlemsstater spelade 

en viktig roll för att fördröja MLA. I utvärderingen 

nämndes även de skriftliga framställningarnas låga 

kvalitet som en orsak till förseningar.

De allmänna slutsatser som rapporteras ovan bör 

studeras närmare för att identifiera de specifika 

problem som leder till förseningar/bristande samar-

bete i brottmål och för att föreslå förbättringar av 

det rättsliga samarbetet i brottmål. För att uppnå 

detta kommer Eurojust att fortsätta arbetet med att 

förbättra sina utvärderingsverktyg och sina arbets-

metoder för insamling och spridning av information 

om rättsligt samarbete.  
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Exempel på arbetet i enskilda ärenden

I det följande presenteras ett antal exempel på vårt 

arbete i enskilda ärenden och på vår medverkan i kom-

plicerade nationella utredningar inom ett brett spektrum 

av gränsöverskridande brott.

Ärende 1 – Finansiering av terrorism 

Förseningar vid framställningar om bevisupptagning

Under 2006 anordnade Eurojust ett samordningsmöte för 

att säkerställa en snabb handläggning av flera brådskande 

framställningar om bevisupptagning i ett ärende om 

finansiering av terrorism med förgreningar till Italien (pen-

ningöverföring), som inletts av myndigheterna i Belgien.    

Två huvudmisstänkta (den ene greps i juni 2006 medan 

den andre flydde till Pakistan) anklagades för att ha 

bedrivit olaglig handel med telefonkort, och vinsterna 

från denna verksamhet antogs ha gått till flera terro-

ristgrupper i Pakistan.

Det huvudsakliga hinder som identifierades i detta ärende 

var att det i Italien saknades en central antiterroristmyn-

dighet till vilken brådskande krav på bistånd kunde riktas.

Den lösning som föreslogs under samordningsmötet 

2006 (att sända samma framställning om bevisupptag-

ning till alla potentiellt behöriga myndigheter) visade sig 

otillfredsställande, eftersom det uppkom en territoriell 

kompetenskonflikt, som ledde till att Högsta Domstolen 

i Italien blev inblandad.  

Konflikten orsakades huvudsakligen av att samma 

framställning om bevisupptagning ingivits till tre appel-

lationsdomstolar med begäran om flera utredningsåt-

gärder i olika delar av landet och därmed under olika 

territoriella kompetenser. Medan en av domstolarna 

löste problemet genom att helt enkelt verkställa den del 

av framställningarna för vilken domstolen var behörig, 

valde de övriga två domstolarna att begära ett klargö-

rande från Högsta Domstolen, vilket ledde till att detta 

brådskande ärende försenades i två år.

Ärende 2 – Narkotikabrott; kontrollerad 

leverans  

Gripanden av svenska amfetaminsmugglare 

Eurojust har handlagt ett ärende rörande en svensk 

liga som smugglade stora mängder amfetamin från 

Nederländerna till Sverige. Ärendet omfattade även Belgien, 

Tyskland och Danmark. Eurojust hade ett nära samarbete 

med den nordiska sambandstjänstemannen i Haag, som 

hanterade samarbetet mellan de svenska, holländska och 

belgiska polismyndigheterna medan Eurojust underlättade 

samarbetet mellan de rättsliga myndigheterna.

Målet var att finna narkotikaleverantörerna, organisera 

en kontrollerad leverans, beslagta narkotikan och gripa 

alla i det kriminella nätverket. Ett samordningsmöte 

hölls hos Eurojust med representanter från Sverige, 

Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Europol 

och den nordiska sambandstjänstemannen.

Efter en första resultatlös husrannsakan i en lager-

byggnad i Nederländerna övertygades de holländska 

myndigheterna, vars resurser behövdes i annat ärende, 

under diskussionerna på samordningsmötet om att det 

krävdes en andra husrannsakan och fortsatt spaning. 

Påföljande dag anträffades en stor mängd amfetamin. 

Holländsk polis installerade teknisk utrustning som 

gjorde det möjligt att följa de misstänktas rörelser. 

Brottslingarna lastade varorna på en lastbil och körde 

under polisövervakning från Nederländerna genom 

Belgien, Tyskland och Danmark till Sverige.

Stark bevisning säkrades och i juli anhölls sju personer 

i Sverige. I oktober anhölls en holländsk medborgare 

i Nederländerna och utlämnades därefter till Sverige. 

Sju personer sitter häktade. Nästan 200 kilo narkotika 

beslagtogs.  

Ärende 3 – Narkotikabrott; penningtvätt

Eurojust underlättade överföring av information och 

handlingar i ett ärende om narkotikabrott och penning-

tvätt som involverade marockanska myndigheter.

I slutet av november 2007 begärde polis och rättsliga 

myndigheter i Nederländerna bistånd från det holländ-

ska kontoret i en utredning rörande ett välorganiserat 

nätverk, som bedrev både en omfattande narkotika-

smuggling från Marocko till Nederländerna och pen-

ningtvätt. Flera framställningar om bevisupptagning 

behövde verkställas snabbt och därefter behövdes hjälp 

med rättslig samordning.  

Inblandande länder var Nederländerna, Spanien, 

Marocko och senare Schweiz. Efter två samordnings-

möten kom man överens om en handlingsplan. Den 
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samordnande aktionen ägde rum i april 2008 på 26 

olika platser. Bankkonton med tillgodohavanden på mil-

jontals Euro frystes; fastigheter, bilar och båtar i de fyra 

länderna beslagtogs; anhållanden gjordes. Nätverkets 

tillgångar efter två års verksamhet beräknas uppgå 

till 36 miljoner Euro, av vilket stora belopp antas vara 

tvättade.

Tack vare de goda direktkontakterna mellan kollegorna 

på de inblandade nationella kontoren och deras natio-

nella myndigheter och de nyetablerade kontakterna 

i Marocko, särskilt den belgiske sambandsdomaren i 

Marocko, kunde aktionen och den efterföljande överfö-

ringen av information och handlingar smidigt genom-

föras.

Ärende 4 – Vapensmuggling  

Samordning av utredningar och lösandet av en jurisdik-

tionskonflikt mellan fyra medlemsstater.

Eurojust ombads av en fransk undersökningsdomare 

att bistå med informationsutbyte och samordning av 

utredningar i fyra medlemsstater i ett ärende rörande 

vapensmuggling.   

En person greps i maj 2008 i Frankrike med flera illegala 

vapen i sin besittning. Den misstänkte hade transporte-

rat dessa vapen på uppdrag av en annan person, som 

handlat med över 350 vapen i Nederländerna sedan 

2006.

Ett samordningsmöte ägde rum hos Eurojust i juni 

2008. Med stöd av de inblandade nationella medlem-

marna beslutades det på mötet att genomföra parallella 

och samordnade utredningar i Österrike och Spanien, 

där vapnen såldes. Det beslutades även att den fran-

ske åklagaren skulle överföra ärendet till de holländska 

rättsliga myndigheterna, som var bäst lämpade att 

åtala.

Ärende 5 – Människosmuggling  

I samarbete med Europol bidrog Eurojust framgångsrikt 

till att nysta upp ett nätverk som bedrev människo-

smuggling 

Sextiofem misstänkta medlemmar av ett stort krimi-

nellt nätverk för människosmuggling anhölls runt om i 

Europa. Operationen genomfördes av spansk nationell 

polis med stöd av Europol. Under loppet av den från 

Spanien ledda utredningen stod det snart klart att det 

kriminella nätverket hade förgreningar i minst 10 andra 

medlemsstater i EU.

På begäran av spanska åklagare och utredningsdomare 

ombads Eurojust att bistå med samordning av verkstäl-

landet av utredningsåtgärder i fyra medlemsstater och 

att underlätta MLA och verkställande av flera EAW. I 

oktober 2008 hölls två samordningsmöten. Under dessa 

två möten beslutades att de inblandade nationella med-

lemmarna skulle anmoda sina nationella myndigheter 

att överväga att inleda en utredning på grundval av den 

bevisning och de misstänkta som identifierats av den 

spanska polisen. Framställningarna gjordes av de por-

tugisiska och italienska nationella kontoren och godtogs 

av deras nationella myndigheter.

Ytterligare samordningsmöten hölls och en överenskom-

melse träffades om tidpunkter för samtidiga anhållan-

den och framställningar om husrannsakan. Den gemen-

samma operationen leddes från Malaga. Representanter 

från Eurojust sändes till Spanien och anslöt sig till 

Europols mobila kontor, från vilket operationerna sam-

ordnades direkt på fältet.

Ärende 6 – Människosmuggling  

I samarbete med Europol bistod Eurojust med informa-

tionsutbyte och samordning av gripanden av personer 

ingående i ett nätverk för smuggling av immigranter 

med förgreningar i hela Europa

På begäran av franska undersökningsdomare bistod 

Eurojust med informationsutbyte och samordning av 

utredningar mellan nio medlemsstater. Nätverket rekry-

terade illegala invandrare i Afghanistan, Kina, Turkiet, 

Bangladesh och Irak och fraktade dem till olika europe-

iska länder, bland annat Irland, Storbritannien, Norge 

och Sverige. Var och en av de insmugglade personerna 

tros ha betalat mellan 10 000 och 12 000 Euro.

Till följd av den samordning som etablerades med stöd 

av Eurojust anhölls 75 misstänkta medlemmar i nät-

verket runt om i Europa i juni 2008. Utredningar och 

gripanden ägde rum i Belgien, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Irland, Norge, Nederländerna, Sverige och 

Storbritannien. Över 1 300 poliser var inblandade.

Denna gemensamma operation initierades i Paris, där 

en internationell samordningscentral med sambands-
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tjänstemän från flera medlemsstater i EU etablerats av 

den centrala franska myndigheten för bekämpning av 

illegal invandring och anställning av utlänningar utan 

uppehållstillstånd (OCRIEST). Det franska nationella 

kontoret höll kontinuerlig direktkontakt med Paris och 

de övriga nationella kontoren. Tre möten hölls hos 

Europol och tre samordningsmöten hölls hos Eurojust. 

Vidare ansvarade Eurojust för att samordna verkstäl-

lande av EAW.

Ärende 7 – Bedrägeri/skimming  

Eurojust deltog i samordning av information som ledde 

till att ett nätverk för skimming framgångsrikt kunde 

nystas upp

I augusti 2008 informerades det belgiska kontoret vid 

Eurojust om en kriminell organisation som var inblan-

dad i skimming, dvs. installation av en kamera och en 

kortläsare över kortspringan på uttagsautomater, för att 

stjäla PIN-koder från kredit- och bankkort.   

Nätverket opererade från Belgien men hade förgrening-

ar i andra länder inom och utom EU, bland annat Irland, 

Italien, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Rumänien, 

Marocko, Kanada och Australien.    

Eurojust ombads att bistå med samordning av de 

pågående utredningarna i samtliga inblandade länder. I 

september 2008 höll Eurojust ett samordningsmöte för 

att underlätta ett informationsutbyte, snabbt sända ut 

framställningar om bevisupptagning och fastställa ett 

datum för samtidiga aktioner i de berörda länderna.  

I november 2008 genomfördes samtidiga aktioner i 

sex länder. Aktionerna resulterade i 34 husrannsak-

ningar, 15 anhållanden och beslag av utrustning i form 

av mjukvara för skimming, bärbara datorer och falska 

ID-kort.  

Denna storskaliga samordning av informationsutbyte 

och internationellt samarbete möjliggjordes tack vare 

Eurojusts insatser och samarbetet med Europol.   

Ärende 8 – Karusellbedrägeri rörande moms

Eurojust bistod tyska myndigheter i samband med 

utredning av ett grovt karusellbedrägeri rörande moms 

genom att samordna gemensamma aktioner i de berör-

da medlemsstaterna.

Under 2007 inleddes utredningar i Tyskland av 14 med-

lemmar i en kriminell organisation som misstänktes 

för karusellbedrägerier rörande moms, uppgående till 

flera miljoner Euro. Eurojust samordnade gemensamma 

aktioner i olika medlemsstater i EU. I åtta medlems-

stater (Cypern, Österrike, Italien, Tjeckien, Lettland, 

Litauen, Spanien och Danmark), verkställdes samtidiga 

husrannsakningar.  

Under 2008 genomförde tyska myndigheter fortsatta 

utredningar av en grupp på 19 misstänkt kriminella per-

soner. Dessa var anställda på ansvarsfulla befattningar 

i olika företag och misstänktes för att ha bestyrkt för-

falskad bokföring av fiktiva försäljningar av elektronisk 

utrustning i syfte att kräva återbetalning av moms. 

Eurojust spelade en viktig roll för att samordna gemen-

samma aktioner i de åtta inblandade medlemsstaterna. 

I maj 2008 genomfördes samtidiga husrannsakningar 

enligt beslut utfärdade av en tysk domstol. Eurojust 

ledde samordningen av det samtidiga verkställandet av 

framställningar om bevisupptagning i de olika medlems-

staterna, med deltagande av utredare från den behöriga 

tyska skattemyndigheten. 

Den framgångsrika operationen ledde till säkring av vik-

tig bevisning för fortsatta brottsutredningar i Tyskland.

Ärende 9 – Barnpornografibrott  

Ärende som gällde IT-relaterade brott (barnpornogra-

fibrott och bedrägeri) och den roll som kan spelas av 

Réseaux IP Européens

Réseaux IP Européens (RIPE) och dess Network 

Coordination Centre har till uppgift att allokera Internet-

resurser som t ex IP-adresser. Under 2008 begärde 

brittiska myndigheter bistånd beträffande både bedrä-

geri och utnyttjande av minderårig på Internet. Serious 

Organised Crime Agency (SOCA) i London hade tidigare 

begärt att RIPE, med säte i Amsterdam, skulle stänga 

en IP-nummerserie som användes för bedrägerier rik-

tade mot finansiella institutioner i Storbritannien och för 

distribution av barnpornografiska bilder.

Ett samordningsmöte hölls hos Eurojust med repre-

sentanter från SOCA, Crown Prosectution Service, hol-

ländsk polis och National Prosecutor’s Office.  I slutet 

av september deltog representanter från Storbritannien 

i ett möte hos RIPE i Amsterdam för att diskutera vilka 

åtgärder som kunde vidtas för att stänga de missbruka-

de IP-adresserna. Eurojusts medverkan har bidragit till 
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att fästa uppmärksamheten på vikten av att undersöka 

alla tänkbara möjligheter att beröva kriminella deras 

Internet-resurser.  

Ärende 10 – IT-relaterade bedrägerier  

Samordning av verkställande av framställningar om 

bevisupptagning mellan fyra medlemsstater i EU och 

USA med stöd av ett videokonferenssystem   

Under 2008 ägde ett samordningsmöte rum hos 

Eurojust i samband med två franska ärenden gällande 

bedrägeri, som bland annat berörde Rumänien, Italien, 

Storbritannien och USA.    

Bedrägerier riktade mot hundratals brottsoffer genom-

fördes med hjälp av en hemsida för online-auktioner. 

Ett företags hemsida användes som en plattform för 

phishing. På hemsidan använde de misstänkta stulna 

identiteter från riktiga säljare, kontaktade köpare och 

vilseledde dessa med användning av företagets system 

för online-betalningar. Betalning för de fiktiva varorna 

överfördes från franska bankkonton av franska brottsof-

fer. De misstänkta personerna användes som bulvaner 

för att ta ut pengarna i Frankrike, Storbritannien och 

Ungern.  

Under samordningsmötet, vars huvudsyfte var att 

underlätta och samordna verkställandet av flera fram-

ställningar om bevisupptagning, utbytte den amerikan-

ska delegationen information med de övriga deltagarna 

via Eurojusts videokonferenssystem, med simultantolk-

ning till engelska och franska. Detta var Eurojusts första 

videokonferens med tolkning i realtid.

Ärende 11 – Europeisk arresteringsorder  

Eurojust spelade en nyckelroll för att underlätta en EAW 

avseende mord.

En bulgarisk misstänkt anhölls för mord i Bulgarien. En 

EAW utfärdades av en svensk åklagare. Den misstänkte 

överklagade utlämningsbeslutet. Bulgariska myndig-

heter bekräftade att de skulle informera Eurojust och 

Sverige när utlämningsbeslutet vann laga kraft. Den 

misstänkte återkallade sitt överklagande, men på grund 

av ett missförstånd informerades Eurojust och Sverige 

först när bara 24 timmar återstod av tidsfristen på 10 

dagar.

Genom ett utmärkt samarbete mellan de svenska, bul-

gariska, tjeckiska och tyska kontoren på Eurojust och 

den nordiska sambandstjänstemannen i Sofia lyckades 

Sverige utverka alla nödvändiga beslut från berörda 

myndigheter i de olika länderna och föra den misstänkte 

till Sverige innan tidsfristen löpte ut. Detta skulle inte ha 

varit möjligt utan bistånd från Eurojust.

Ärende 12 – Europeisk arresteringsorder

Eurojust bistod med rådgivning som ledde till utlämning 

av mordmisstänkta och undvikandet av en jurisdiktions-

konflikt mellan Tyskland och Italien

En tysk medborgare mördades i Italien av några lands-

män, vilka omgående lämnade Italienskt territorium 

och flydde till Tyskland. Enligt den rättsliga territoriali-

tetsprincipen inledde den italienske åklagaren en egen 

utredning för att säkra bevisning i utlandet och få de 

misstänkta gripna och utlämnade till Italien genom 

utfärdande av europeiska arresteringsordrar.

För verkställandet av de begärda åtgärderna (telefon-

avlyssning och övervakning) under utredningen gällde 

tysk lag, men för att i samband med åtalet kunna åbe-

ropa bevisningen i italiensk domstol måste bevisupptag-

ningen ske i enlighet med italiensk straffprocessrätt.     

Samtidigt inleddes en nationell utredning i Tyskland 

i enlighet med den nationalitetspricip som gäller i 

mordärenden. Till följd av de åtgärder som vidtogs 

av de tyska myndigheterna anhölls de misstänkta i 

Tyskland.  

För att undvika en kompetenskonflikt bistod Eurojust 

med rådgivning, som medförde att de tyska myndig-

heterna godtog Italien som forum för åtalet, att en 

EAW utfärdades och att de misstänkta utlämnades till 

Italien.
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Eurojusts nationella medlemmar möter den internationella pressen
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3  a d m i n i S t r a t i o n

Allmänt

Administrationen utgjorde liksom tidigare ett starkt 

stöd för kollegiets operativa arbete. Den tillförordnade 

administrativa direktören övertog ansvaret för admi-

nistrationen när den förre administrativa direktören 

lämnade Eurojust i maj 2008. Rekryteringen av en ny 

administrativ direktör påbörjades under 2008. 

Rekryteringen av två ytterligare analytiker avslutades 

under 2008. Sju assistenter till analytikerna började 

sina anställningar under 2008 och rekryteringen av 

ytterligare sju assistenter till analytiker påbörjades. 

Under 2008 arbetade arton nationella experter (SNE) 

på Eurojust.

I mars 2008 flyttade avdelningarna Budget & Ekonomi 

och Personal till tillfälliga lokaler i Haag och i slutet av 

november 2008 flyttade 70 anställda inom administra-

tionen till provisoriska lokaler i den nybyggda fastighe-

ten Haagse Veste (HV1). Detta löser lokalfrågan fram 

tills dess att de definitiva lokalerna förväntas bli klara 

under 2014. Det anskaffades också inventarier och 

teknisk utrustning till de nya lokalerna. HV1 innehåller 

ett extra serverrum, vilket ger Eurojust möjlighet till 

extra resurser för de mest centrala funktionerna.

Under 2008 träffades avtal med en extern konsult om 

medverkan i översynen av Eurojusts organisatoriska 

struktur under 2009. 

Säkerhetskommittén bildades 2007 och fortsatte sin 

verksamhet under 2008. Kommittén hade regelbundna 

möten och fokuserade på att implementera Eurojusts 

säkerhetsregler. Säkerhetskommittén fungerade även 

som rådgivare till kollegiet och den administrativa 

direktören i säkerhetsrelaterade IKT-frågor.

Haagse Veste 1, nytt satellitkontor
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Budgetförvaltning

Eurojusts driftsbudget för 2008 uppgick till 24,8 mil-

joner Euro. Eurojust överförde drygt 420 000 Euro 

från 2007 års budget avseende det AGIS-finansierade 

projektet med ärendehanteringssystemet och tog i 

anspråk 3,1 miljoner Euro av de anslag som överförts 

från 2007. Eurojust tog i anspråk 97 % av anslagen i 

driftsbudgeten och minskade dramatiskt de anslag som 

överfördes till budgetåret 2009 genom att verkställa 

85 % av sina betalningsbemyndiganden. I september 

2008 beviljades Eurojust, utöver det anslag på 20 

miljoner Euro som tidigare beviljats, ett tilläggsanslag 

på 4,8 miljoner Euro för att möta kostnaderna för de 

provisoriska kontorslokaler som tillträddes i början av 

november 2008.  

Under 2008 registrerades cirka 6 500 transaktioner. 

Det AGIS-finansierade projektet (E-POC III) avsluta-

des i juli 2008 och Eurojust överlämnade sin slutrap-

port till Europeiska kommissionen i oktober 2008. 

Eurojust ansökte även om ytterligare finansiering för 

E-POC IV (total projektbudget 1 999 234 Euro, för vil-

ket det ansökts om att Europeiska kommissionen ska 

bidra med 70 %) och för finansieringen av gemensam-

ma utredningsgrupper (JIT) genom programmet för 

straf frättsligt samarbete (total projektbudget 316 473 

Euro, för vilket det ansökts om att Europeiska kom-

missionen ska bidra med 95 %), vilka ska genomföras 

under 2009–2010.

Eurojust införde ett nytt system för tillgångsredovis-

ning genom ABAC Assets (Europeiska kommissionens 

system för periodiserad redovisning av tillgångar), som 

togs i bruk i slutet av 2008. Detta system förbättrar 

arbetsflödet vid transaktioner som rör tillgångar sam-

tidigt som det uppfyller budgetförordningens krav på 

redovisning av tillgångar.  

Eurojusts budgetförordning uppdaterades i linje 

med den nya rambudgetförordningen och ingavs till 

Europeiska kommissionen för godkännande i slutet av 

2008. Liksom under tidigare år reviderades Eurojusts 

räkenskaper av Europeiska revisionsdomstolen och 

godkändes utan anmärkning. 

Personal

Under 2008 har personalavdelningen fokuserat på fyra 

huvudfrågor: att införa nya regelverk för en förstärkt 

personalpolitik, att förbereda en första årlig perso-

nalutvärdering, att utarbeta och färdigställa en lokal-

plan samt att införa en kompetensutvecklingsplan.

Med anledning av rekommendationen från Europeiska 

kommissionens centrala internrevision att minska 

antalet tillfälligt anställda vid Eurojust, utannonserades 

58 fasta tjänster. Det kom in 2 564 ansökningar, 441 

personer kallades till intervjuer, 351 kandidater inter-

vjuades och 55 personer anställdes. I slutet av 2008 

hade Eurojust 172 fast anställda tjänstemän.  

Under 2008 genomgick personalavdelningen en bety-

dande omorganisation för att förbättra sin verksamhet 

och ytterligare minska behovet av tillfällig personal.

Nya funktioner och hjälpmedel

Under 2008 infördes ett system för säker e-post i 

medlemsstaterna för överföring av ärenderelaterad 

information mellan de nationella medlemmarna och 

deras nationella myndigheter.

Ärendehanteringsystemet (CMS) förbättrades 

genom E-POC III-projektet, som samfinansierades 

av Europeiska kommissionen under ramprogrammet 

AGIS. Dessutom satsade Eurojust både ekonomiska 

och personella resurser på en rad ytterligare förbätt-

ringar av CMS i samband med projektet. Slutresultatet 

är en större uppgradering som kommer att genomföras 

under 2009.

Videokonferensanläggningarna har förbättrats ytterli-

gare och Eurojust kan fungera som en brygga mellan 

olika tekniska system i medlemsstaterna. Funktionen 

är nu installerad i Eurojusts konferensanläggningar och 

möjliggör även simultantolkning vid videokonferenser.
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En kontinuerlig tillgång till Schengen Information 

System (SIS) är av yttersta vikt för Eurojust, både 

i arbetet med enskilda ärenden och för samarbets- 

och samordningsaktiviteter. Under perioden december 

2007 till december 2008 gjorde de nationella kontoren 

vid Eurojust 229 förfrågningar i systemet. Som exem-

pel på positiva resultat från dessa förfrågningar angav 

flera nationella kontor att den operativa information 

som kontrollerats i SIS vid dubbelkontroll med natio-

nella myndigheter hade genererat träffar på nationell 

nivå. Information som de nationella myndigheterna 

fick från de berörda kontoren medförde till exempel 

att flera personer som omfattades av EAW kunde hit-

tas och anhållas. SIS ger också fullständig information 

i ärenden där två eller fler EAW utfärdats för samma 

person. Denna information är mycket användbar till 

stöd för domstolarnas beslut om vilken EAW som ska 

verkställas. SIS är också praktiskt för att göra snabb-

kontroller utan behov av formella framställningar till 

andra nationella kontor.

Allmänhetens tillgång till Eurojusts handlingar

Artikel 2(1) i beslutet om antagande av regler för 

allmänhetens tillgång till Eurojusts handlingar, som 

antogs av kollegiet den 13 juli 2004, föreskriver att 

”varje medborgare i Unionen och varje fysisk eller juri-

disk person med hemvist eller säte i en medlemsstat 

har rätt att ta del av Eurojusts handlingar”.

Under rapportperioden mottog Eurojust inga framställ-

ningar om utfående av handlingar, men det inkom en 

begäran om att utfå administrativ information som 

innehöll personuppgifter. Eurojust tillämpade sina reg-

ler om tillgång till handlingar och reglerna om data-

skydd. Efter en intresseavvägning gav Eurojust sökan-

den tillgång till delar av de begärda handlingarna.
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4  e x t e r n a  k o n t a k t e r

Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen

Eurojusts hade ett fortsatt nära samarbete med de 

europeiska institutionerna. Det hölls två möten hos 

Eurojust med EU:s ordförandeskap (Trojka), Rådets 

generalsekretariat och Europeiska kommissionen. Bland 

annat diskuterades förberedelserna för genomförandet 

av det nya Eurojustbeslutet. Rådets generalsekretariat 

och Europeiska kommissionen inbjöds att delta i 

Eurojustkollegiets brainstorming om effekterna av det 

nya Eurojustbeslutet om förstärkning av Eurojust. 

Eurojust deltar regelbundet som observatör i den 

multidisciplinära gruppen om organiserad brottslighet 

(MDG), Rådets arbetsgrupp om rättslig databehandling 

(E-justice) och den horisontella arbetsgruppen för 

narkotika. Eurojust deltar från fall till fall i Artikel 

36-kommittéen (CATS), arbetsgruppen för rättsligt 

samarbete i brottmål (COPEN), inklusive de möten som 

hålls av expertgruppen COPEN-EAW, arbetsgruppen 

för tullsamarbete (CCWP) samt arbetsgruppen mot 

terrorism.

EU-partners

Europeiska rättsliga nätverket  

Under 2008 inträffade två händelser av mycket stor 

betydelse för det Europeiska rättsliga nätverket 

(EJN). Rådet antog den 16 december 2008 be -

slutet om det europeiska rättsliga nätverket  

(2008/976/JHA). Beslutet förstärker EJN:s struktur 

och dess komplementaritet med Eurojust.

Eurojust inbjöds till EJN:s tioårsjubileum, där den s k 

Medeiradeklarationen antogs. Ett av huvudmålen för 

EJN är att stärka relationerna med Eurojust och andra 

organisationer.

Ett möte mellan EJN:s samordnare och Eurojusts 

kollegium ägde rum den 27 oktober 2008. Syftet 

för mötet var att inleda en informell diskussion om 

EJN:s och Eurojusts gemensamma framtid i ljuset 

av Rådets kommande beslut om förstärkning av 

Eurojust och EJN, om inrättandet av ett nationellt 

samordningssystem (ENCS) i EU:s medlemsstater och 

om de båda organens gemensamma uppgifter.

Europol

Betydande framsteg gjordes i det operativa och 

strategiska samarbetet med Europol.

En kanal för säkert informationsutbyte inrättades. 

Efter undertecknande av en avsiktsförklaring, den 29 

september 2008, med en jämförelsetabell avseende olika 

säkerhetsnivåer på dokument i de båda organisationerna, 

driftsattes den säkra kommunikationslänken mellan 

Eurojust och Europol. Eurojust mottog 140 meddelanden 

från Europol via den säkra länken under 2008. 

Länkens operativa värde skulle öka om de nuvarande 

användarrestriktionerna för de nationella kontoren och 

Europols sambandsavdelning avskaffades.

Eurojust och Europol fortsatte sitt gemensamma 

arbete i olika projekt rörande JIT (mer information 

om handboken för JIT återfinns under avsnittet 

Gemensamma utredningsgrupper i Kap. 2).  

Eurojust knöts som experter till ytterligare sex 

av Europols AWF, vilket ökade det totala antalet 

associationer till 12. Detta är en glädjande utveckling 

och det skulle förbättra samarbetets effektivitet om 

Eurojust kunde inbjudas till samtliga AWF hos Europol. 

För att underlätta det praktiska samarbetet har Eurojust 

och Europol gemensamt utarbetat ett levande dokument, 

”Frequently Asked Questions (FAQs) on AWF Association”. 

Dokumentet klargör syftet med associeringen, anger 

parametrarna för informationsutbytet och definierar 

Eurojusts mervärde.
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Eurojust vidareutvecklade samarbetet med Europol 

i enskilda ärenden. Totalt involverades Europol av 

Eurojust i 30 ärenden under 2008, vilket resulterade 

i flera framgångsrika samordnade aktiviteter i 

medlemsstaterna, särskilt genom bekämpning 

av kriminella nätverk för illegal invandring. I ett 

uppmärksammat fall, operation Trufas, bedrev 

representanter för Eurojust och Europol ett gemensamt 

fältarbete i den berörda medlemsstaten för att 

samordna polisiära och rättsliga åtgärder (se under 

Ärende 5 i Kap. 2).  

Eurojusts bidrag till Europols OCTA-rapport blev under 

2008 mer fokuserat, i och med att det tillkommit 

ett nytt avsnitt som handlar om MLA-frågor (Mutual 

Legal Assistance) vid bekämpning av organiserad 

brottslighet. Vidare anordnade Eurojust i februari 

2008 ett strategiskt möte om prioriteringar för OCTA 

och gränsöverskridande åtal (se kapitel 2). Eurojust 

fungerade som rådgivare till Europol i rättsliga frågor 

om gränsöverskridande övervakning. Eurojust bidrog 

även till ”Russian Organised Crime Threat Assessment” 

(ROCTA), som utgavs av Europol.

Samtidigt fick Eurojust under 2008 se en viktig möjlighet 

gå förlorad. Arbetet med det nya Europolbeslutet och 

ändringarna i Eurojustbeslutet erbjöd en möjlighet 

att i de nya texterna ta in bestämmelser om det 

rättsliga och strukturella förhållandet mellan de båda 

organisationerna. Politisk enighet om texterna nåddes 

emellertid vid olika tidpunkter och detta innebar att det 

inte blev möjligt att ta in en bestämmelse om att Eurojust 

och Europol ska behandla varandra som privilegierade 

samarbetspartners. Mot bakgrund av detta inrättades, 

efter godkännandet av Rådets uttalande i juni 2008, 

en arbetsgrupp med representanter från Eurojust 

och Europol för att se över samarbetsavtalet från 

2004 mellan de båda och för att ytterligare förbättra 

det ömsesidiga informationsutbytet, särskilt avseende 

Europols AWF. De båda organisationerna arbetade 

tillsammans för att presentera en gemensam text och 

ett förklarande PM till slutet av 2008. Avtalet kommer 

förhoppningsvis att undertecknas i början av 2009.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

I och med undertecknandet av avtalet om organisationen 

av det praktiska samarbetet mellan Eurojust och OLAF 

den 24 september 2008 uppnådde Eurojust en av sina 

huvudmålsättningar för 2008.    

Avtalet reglerar organisationen av det operativa 

samarbetet mellan Eurojust och OLAF i kampen mot 

bedrägeri, korruption och andra brott som påverkar 

Ordförandena Brüner och Lopes da Mota vid ceremonin för  undertecknandet av samarbetsavtalet mellan  

Eurojust och OLAF
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den europeiska gemenskapens ekonomiska intressen. 

Avtalet styr arbetsformerna för ett närmare och förbättrat 

samarbete och innehåller föreskrifter om utbyte av 

både allmän information och personuppgifter. 

Förhoppningen är att avtalet ska bidra till en effektivisering 

av samarbetet i operativa ärenden av ömsesidigt intresse. 

Där så är möjligt ska möjligheter att övervinna nationella 

och institutionella hinder för samarbetet tas tillvara.

Eurojust mötte sina kollegor på OLAF vid fyra tillfällen 

under 2008 och gjorde fortsatta framsteg i arbetet med 

att finna praktiska metoder för att skapa ett förbättrat 

samarbete.    

Fyra utbytes-/studiebesök bidrog till att öka kunska-

perna om de båda organisationernas arbetsuppgifter, 

målsättningar och att identifiera områden för ett 

utökat samarbete. OLAF var inblandat i fem ärenden 

och deltog i tre samordningsmöten hos Eurojust och 

ett möte i en medlemsstat.

I enlighet med vedertagen praxis träffades Eurojusts 

ordförande och OLAF:s generaldirektör två gånger under 

2008 för att diskutera framstegen i de gemensamma 

målsättningarna.

Den 3 och 4 mars anordnade Eurojust och OLAF en 

gemensam konferens i Haag om internationella frågor 

gällande bedrägeri och korruption. Deltagare var bland 

annat åklagare, domare och högre tjänstemän från 

behöriga nationella myndigheter i alla medlemsstater, 

liksom sambandsåklagarna från USA och Norge.

Sambandsåklagare

Eurojust bibehöll sin policy att främja kontakter på 

operativ nivå genom sambandsåklagare.    

Sambandsåklagarna deltog i ett flertal av de 

samordningsmöten som anordnades av Eurojust för att 

uppnå bättre resultat i ärenden med fler än två inblandade 

länder. Enligt Eurojusts erfarenhet kan sambandsåklagare 

från EU:s medlemsstater som stationeras i tredje land i 

många fall underlätta det operativa arbetet. 

Nätverk

Europeiska nätverket för rättslig utbildning  

En avsiktsförklaring undertecknades den 7 februari 

2008 med det Europeiska nätverket för rättslig 

utbildning (EJTN). Avsiktsförklaringen syftar till att 

öka samarbetet mellan de båda institutionerna genom 

att göra det möjligt att stationera yrkesverksamma 

eller praktiserande domare och åklagare från 

medlemsstaterna vid Eurojust för att göra deltagarna 

förtrogna med Eurojusts uppgifter, funktioner och 

aktiviteter. Andra samarbetsformer för rättslig 

utbildning kan också bli aktuella.

Nätverket mot folkmord

Varje år organiserar EU:s ordförandeskap ett möte med 

det europeiska nätverket av kontaktpunkter rörande 

personer som är ansvariga för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser, det s k Nätverket 

mot folkmord, vilket skapades i enlighet med Rådets 

beslut den 13 juni 2002.

Dessa möten, som sedan 2004 ägt rum hos Eurojust, 

samlar deltagare från medlemsstaterna, Internationella 

brottmålsdomstolen (ICC), Internationella krigs-

förbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY), 

Internationella brottmålstribunalen för Rwanda, 

Eurojust, Europeiska kommissionen, Rådets 

generalsekretariat och Interpol.

Eurojust var värd för Nätverkets mot folkmord femte 

möte 17–18 mars 2008. Under mötet diskuterades 

lokaliseringen av nätverkets sekretariat inom 

ramen för de pågående diskussionerna om det nya 

Eurojustbeslutet.

Internationella organisationer och organ

Eurojustice  

Liksom under tidigare år inbjöds Eurojust till 

Eurojustices årliga konferens, som i år gick av stapeln 
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i Edinburgh mellan 29 september och 1 oktober. 

Konferensen lanserade tanken på att skapa ett forum 

för riksåklagare och chefer för riksåklagarmyndigheter 

i medlemsstaterna och framförde ett tack till Eurojust 

för dess samtycke till att stöda anordnandet av möten 

för ett sådant forum. Enligt konferensens slutsatser 

kan Eurojust erbjuda beslutsfattarna en bredare bas 

för att fastställa prioriteringar och identifiera allmänna 

tendenser inom det straffrättsliga området i EU.  

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), nätverket för kontaktpunkterna för rättsligt 

samarbete i länderna i Central- och Sydamerika, 

är en viktig partner till Eurojust i kampen mot 

gränsöverskridande brottslighet.   

I juni 2007 kom Eurojust överens med företrädare för 

IberRed om att parterna skulle inleda förhandlingar 

om en avsiktsförklaring (MoU). Förhandlingarna med 

IberRed pågick under 2008 och är nu inne i ett slutskede. 

Avsiktsförklaringen med IberRed blir ett viktigt steg för 

att intensifiera relationerna med länderna i Central- 

och Sydamerika. Avtalsutkastet behandlar bland annat 

underlättande av direktkontakter, erfarenhetsutbyte, 

informationsutbyte av icke-operativ karaktär och 

deltagande i strategiska möten. Under 2008 har sex 

ärenden som berör länder i Central- och Sydamerika 

hänskjutits till Eurojusts kollegium.

Internationella åklagarorganisationen  

Eurojust är institutionell medlem i Internationella 

åklagarorganisationen (IAP), en organisation som 

samlar åklagare från mer än 130 länder runt om i 

världen.    

I samband med IAP:s åttonde regionala Europakonferens, 

som 2008 hölls i Haag under temat hatbrott, besökte 

ett femtiotal åklagare, domare och rådgivare den 13 

mars Eurojust för att lära sig mer om samordning av 

utredningar och åtal på EU-nivå.    

Eurojust deltog även i IAP:s trettonde årliga konferens 

under temat ”Ny teknik inom brott och åtal: utmaningar 

och möjligheter” och i dess årsmöte, vilka båda 

hölls i Singapore 27–31 augusti. Eurojust ledde en 

workshop om kompetenskonflikter vid IT-brott och fick 

möjlighet att bygga upp kontakter och nätverk med 

åklagarmyndigheter från olika länder i kampen mot 

gränsöverskridande brottslighet. 

IAP:s nuvarande ordförande är François Falletti, som 

under tiden 1 september 2004 till 31 juli 2008 var 

Frankrikes nationella medlem vid Eurojust. 

Tredje länder

Det är en nödvändighet för Eurojust att samarbeta 

med grannländer och andra partners runt om i världen 

för att bekämpa organiserad brottslighet. Det förblev 

under 2008 en huvudprioritet för Eurojust att stärka 

relationerna med länder utanför Europeiska Unionen.  

Kontaktpunkter 

Under 2008 hade Eurojust 31 kontaktpunkter i 23 

icke-medlemsstater och arbetade regelbundet genom 

dessa kontaktpunkter i ärenden som berörde icke-

medlemsstater. Eurojust har kontaktpunkter i följande 

länder: Albanien, Argentina, Bosnien Hercegovina, 

Kanada, Kroatien, Egypten, Makedonien, Island, 

Israel, Japan, Liechtenstein, Moldavien, Mongoliet, 

Montenegro, Norge, Ryssland, Serbien, Singapore, 

Schweiz, Thailand, Turkiet, Ukraina och USA.  

Samarbetsavtal

Norge

Ett samarbetsavtal med Norge undertecknades den 28 

april 2005.

En norsk sambandsåklagare är stationerad hos 

Eurojust och deltar regelbundet i Eurojusts arbete och 

i ärenden som berör Norge. Under 2008 registrerade 

den norske sambandsåklagaren 30 ärenden, av vilka 

29 var operativa. Den norske sambandsåklagaren 

organiserade fem samordningsmöten och deltog själv i 

sju. Norge var anmodat land i 24 ärenden.

Island

Ett avtal med Island undertecknades den 2 december 

2005. Under 2008 behandlade Eurojust två ärenden 
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som berörde Island. Eftersom Island inte har 

stationerat någon sambandsåklagare hos Eurojust 

bedrivs samarbetet genom kontaktpunkter.

USA

Samarbetet har förbättrats väsentligt sedan avtalet 

mellan USA och Eurojust undertecknades i november 

2006. Efter avtalets ikraftträdande i januari 2007 

stationerade de amerikanska myndigheterna en 

sambandsåklagare hos Eurojust. Stationeringen är av 

vital betydelse för det intensiva samarbetet mellan 

Eurojust och de amerikanska myndigheterna. Under 

2008 var USA involverat i 27 ärenden och deltog 

i 11 samordningsmöten. USA:s sambandsåklagare 

registrerade inga ärenden under 2008.

I syfte att ytterligare förbättra samarbetet mellan 

de amerikanska myndigheterna och Eurojust, 

liksom samarbetet mellan nationella myndigheter 

i medlemsstaterna och amerikanska myndigheter, 

anordnade Eurojust i samarbete med USA och 

Kommissionen i november 2008 ett seminarium om 

tillämpningen av avtalen mellan EU och USA rörande 

MLA och utlämning. Högre befattningshavare från 

amerikanska myndigheter och från centrala och 

rättsliga myndigheter i medlemsstaterna deltog. Målen 

för seminariet var att öka kunskaperna om skillnaderna 

mellan USA:s och medlemsstaternas rättssystem och 

att övervinna olika hinder för praktiskt samarbete. 

Kroatien

Efter förhandlingar under 2007 slöts, med godkännande 

från Rådet för rättsliga och inrikes frågor, ett avtal med 

Kroatien den 9 november 2008. Avtalet, som ännu 

inte trätt i kraft, innebär bland annat att Kroatien får 

möjlighet att stationera en sambandsåklagare hos 

Eurojust. Under 2008 överlämnades fyra ärenden som 

berörde Kroatien till kollegiet.

Avtalet träder i kraft när båda parterna skriftligen 

underrättat varandra om att alla interna procedurer 

har fullgjorts. 

Schweiz

Sedan Schweiz under 2006 samtyckt till att inleda 

förhandlingar med Eurojust om ett samarbetsavtal, 

bedrevs formella förhandlingar under 2007 och 2008. 

Avtalet undertecknades den 27 november 2008 och 

innebär bland annat att Schweiz får möjlighet att 

stationera en sambandsåklagare hos Eurojust. Än 

så länge sker allt samarbete med Schweiz genom 

kontaktpunkter. Under 2008 var Schweiz inblandat i 26 

ärenden och deltog i 10 samordningsmöten.  

Avtalet träder i kraft när båda parterna skriftligen 

underrättat varandra om att alla interna procedurer 

har fullgjorts.

Ceremonier för undertecknande av samarbetsavtalen med Schweiz (till vänster) och Makedonien (till höger)
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Makedonien

Som kandidatland låg Makedonien högt på Eurojusts 

prioritetslista för 2008. Förhandlingarna inleddes 

när landet infört en lagstiftning om dataskydd och 

slutfördes i april 2008. Ett samarbetsavtal slöts den 28 

november 2008. Avtalet gör det bland annat möjligt att 

stationera en sambandsåklagare hos Eurojust.

Avtalet träder i kraft när båda parterna skriftligen 

underrättat varandra om att alla interna procedurer 

har fullgjorts.

Ryssland

Efter två förhandlingsrundor med Ryssland under 2006 

fortsatte förhandlingarna under 2008. Vid ett möte 

mellan de två delegationerna i juli 2008 diskuterades 

alla olösta frågor som grundar sig på olikheter i 

rättssystemen. Några viktiga frågor, inklusive frågan om 

dataskydd, är fortfarande olösta. Fortsatta förhandlingar 

är nödvändiga för att lösa de utestående frågorna.  

Ukraina

De förhandlingar som redan påbörjats fick avbrytas på 

grund av olösta frågor om dataskydd. Förhandlingarna 

kommer att fortsätta så snart nödvändiga framsteg 

gjorts.

Övriga tredje länder

Under 2008 vidareutvecklade Eurojust sina relationer 

med andra länder, särskilt i västra Balkan, och 

medverkade i EU:s pågående regionala projekt 

och initiativ. Eurojust stod även värd för åtskilliga 

studiebesök från länder runt om i världen. I syfte 

att inleda formella förhandlingar om samarbetsavtal 

gjorde delegationer från följande länder studiebesök 

hos Eurojust: Moldavien, Montenegro, Israel, 

Liechtenstein och Kap Verde. Studiebesök av 

delegationer från Serbien, Bosnien Hercegovina och 

Azerbadjan har diskuterats och planeras för 2009. 

Under 2008 besöktes Eurojust av åklagare från Korea 

och Ukraina, som kom till Eurojust för att under 

ett längre besök lära sig mer om Eurojust och dess 

arbete. I november 2008 stod Eurojust värd för ett 

taktiskt möte med länderna i MEDA (Algeriet, Egypten, 

Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien 

och de Palestinska områdena) i syfte att förbättra det 

rättsliga samarbetet och uppmuntra länderna i MEDA 

att utse kontaktpunkter för Eurojust.

EJN:s tioårsjubileum i Madeira, Portugal
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5  d e t  n y a  e u r o j u S t b e S l u t e t 

Med ändring av beslutet den 28 februari 2002 om 

inrättande Eurojust för att stärka kampen mot grov 

brottslighet 2002/187/JHA, antog Rådet den 16 decem-

ber 2008 det nya beslutet om förstärkning av Eurojust.    

Rådet visade ett starkt stöd för Eurojust och inbjöd 

Eurojust att delta som observatör vid förhandlingarna. 

Rådet slutförde förhandlingarna om det nya beslutet på 

mindre än ett år från det initiativ som framfördes av en 

grupp på fjorton medlemsstater i början av det sloven-

ska ordförandeskapet i januari 2008. Förslaget tillkom 

efter de ingående diskussioner om Eurojusts framtid 

som initierades vid Wienseminariet 2006 och som fort-

satte under 2007 genom Rådets meddelande om fram-

tiden för Eurojust och EJN och på Lissabonseminariet.  

Medlemsstaterna måste ändra sina nationella lagar så 

att de harmoniserar med beslutet senast två år efter 

dess publicering i EU:s officiella tidning. I syfte att 

stimulera ett snabbt genomförande i alla medlemsstater 

och samordna genomförandet på nationell nivå påbör-

jade Eurojust, i samarbete med EU:s ordförandeskap, 

Rådets sekretariat och Kommissionen, under sista 

kvartalet 2008 arbetet med att ta fram en implemen-

teringsplan.

Det nya Eurojustbeslutet lyfter fram fem huvudområden 

för att förstärka Eurojust och ge Eurojust en starkare roll.    

1. Förbättring av Eurojusts operativa förmåga

De nationella medlemmarnas status höjs. Mandattiden 

för de nationella medlemmarna ska vara lägst fyra år 

med möjlighet till förlängning.  

För att säkerställa en kontinuerlig och effektiv med-

verkan i uppfyllandet av Eurojusts målsättningar ska 

de nationella medlemmarnas ha sin arbetsplats på 

Eurojusts huvudkontor och varje nationell medlem ska 

ha hjälp av en biträdande medlem och en assistent.   

Eurojust ska inrätta en joursamordningsfunktion (On 

Call Coordination – OCC), som alla tider på dygnet ska 

kunna ta emot och fördela framställningar om rättsligt 

samarbete till rätt tjänsteman.    

2. Förstärkning av Eurojusts befogenheter

Eurojust kommer att få fler arbetsuppgifter. Nationella 

medlemmar som agerar på Eurojusts vägnar får rätt 

att begära att nationella myndigheter vidtar särskilda 

utredningsåtgärder och/eller andra åtgärder som är 

motiverade med hänsyn till syftet för en utredning eller 

ett åtal.  

När Eurojust agerar som kollegium har Eurojust befo-

genhet att utfärda skriftliga icke-bindande uttalanden 

till inblandade stater för att lösa kompetenskonflikter. 



48

Motsvarande gäller i ärenden som rapporterats till 

Eurojust där det förekommit upprepade avslag eller 

där det förekommit problem med verkställande av 

rättshjälpsframställningar, inklusive instrument som ger 

verkan åt principen om ömsesidigt erkännande.

De nationella medlemmarna har idag mycket olika befo-

genheter. Från att kunna fatta alla förekommande åkla-

garbeslut till inga befogenheter som nationell åklagare 

över huvud taget. För att skapa mer likvärdiga befogen-

heter för de nationella medlemmarna har det tillkommit 

nya bestämmelser som reglerar de nationella medlemmar-

nas befogenheter i egenskap av nationell myndighet.

De nationella medlemmarna ska som minimum ha 

befogenhet att ta emot, överföra, underlätta, följa upp 

och tillhandahålla kompletterande information angående 

verkställande av framställningar om rättsligt samarbete.    

De ska vidare ha rätt att efter överenskommelse med 

behörig nationell myndighet utöva följande befogen-

heter: utfärda och verkställa framställningar om rätt-

sligt samarbete, i sina medlemsstater beordra utred-

ningsåtgärder som befunnits nödvändiga på samord-

ningsmöten som anordnats av Eurojust samt att koor-

dinera kontrollerade leveranser i sina medlemsstater. I 

brådskande ärenden har de nationella medlemmarna, 

om det inte är möjligt att snabbt fastställa eller kon-

takta en behörig nationell myndighet, även rätt att 

godkänna och samordna kontrollerade leveranser och 

verkställa framställningar.  

Om de befogenheter som utövas i samråd med en 

behörig nationell myndighet eller i ett brådskande 

ärende skulle strida mot konstitutionella regler eller 

grundläggande principer i det nationella straffrättsliga 

regelsystemet, är den nationella medlemmen i vart fall 

behörig att inge en begäran till en behörig nationell 

myndighet att utöva dessa befogenheter.  

3. Förbättring av informationsutbyten

Medlemsstaterna ska informera Eurojust om ärenden 

där minst tre medlemsstater är direkt inblandade och i 

vilka framställningar om rättsligt bistånd har gjorts till 

minst två medlemsstater, (a) om brottet kan medföra 

frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder på minst 5 

eller 6 år i den utfärdande eller ansökande staten och 

ärendet rör något av följande brott: människohandel, 

sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografibrott, 

narkotikasmuggling, vapensmuggling, korruption, bed-

rägeri riktat mot europeiska gemenskapernas ekonomi, 

förfalskning av euron, penningtvätt och angrepp på 

informationssystem eller (b) om det finns faktiska 

indikationer på att en kriminell organisation är inblan-

dad eller, (c) om ärendet kan ha en allvarlig gränsöver-

skridande dimension eller  återverkningar på unionsnivå 

eller kan påverka andra medlemsstater än de direkt 

berörda.   

De nationella medlemmarna ska också få ta emot infor-

mation från sina nationella myndigheter om inrättande 

av gemensamma utredningsgrupper (JIT), uppkomna 

eller befarade kompetenskonflikter, kontrollerade lever-

anser som berör minst tre stater samt upprepade 

svårigheter eller avslag i samband med verkställande 

av framställningar om rättsligt samarbete.

4.  Förstärkning av samarbetet med nationella myn-

digheter och EJN:s kontaktpunkter

I syfte att förstärka Eurojusts nationella förank-

ring ska medlemsstaterna inrätta ett Nationellt 

Samordningssystem (ENCS) för att säkerställa samord-

ningen av det arbete som utförs av de nationella 

kontaktpersonerna för Eurojust, de nationella kontakt-

personerna för frågor som rör terrorism, de nationella 

kontaktpersonerna för EJN och kontaktpunkterna för 

gemensamma utredningsgrupper  

Övriga mål för ENCS är: att säkerställa att CMS på ett 

effektivt och säkert sätt tar emot information; att med-

verka vid fastställande av om ett ärende ska hanteras 

med bistånd av Eurojust eller av EJN; att upprätthålla 

en nära relation till Europols nationella enhet; samt att 

hjälpa de nationella medlemmarna att identifiera rätt 

nationell myndighet för att verkställa framställningar.  

5.  Förbättrade relationer med privilegierade partners 

och tredje länder

Det nya beslutet innehåller ett rättsligt ramverk för att 

förstärka relationerna mellan Eurojust och andra part-

ners, till exempel EJN, Europol, OLAF, Frontex, SitCen 

och Interpol. Det förutskickar även att sekretariaten 

för nätverken för gemensamma utredningsgrupper och 

folkmord införlivas med Eurojust.  

En nyhet är att Eurojust får möjlighet att stationera 

sambandsåklagare i tredje länder, under förutsättning 

av att det träffas samarbetsavtal med dessa länder.  

Slutligen får Eurojust, efter godkännande av berörda 

medlemsstater, rätt att samordna verkställandet av 

framställningar om rättsligt samarbete till och från 

tredje land. 
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6  u p p F ö l j n i n g  a v  r å d e t S  S l u t S a t S e r 

Den 18 april 2008 antog Rådet för rättsliga och inrikes 

frågor slutsatser om Eurojusts sjätte årsrapport (EU 

dokument 8062/08, den 4 april 2008). Rådet formule-

rade också anvisningar och uppdrag att överväga för 

Eurojust, medlemsstaterna och andra.

Nedan, vilket Eurojust gjort sedan 2006, kommenterar 

Eurojust hur Rådets slutsatser implementerats, med 

återkoppling till de specifika anvisningar och uppdrag 

som riktats till Eurojust. 

ämne anvisningar och uppdrag 
riktade till eurojust

Status för implementeringen

Ärendevolym/utvär-

dering av ärendebalans 

Fokusera på ärenden relaterade till 

grov gränsöverskridande brottslighet 

som kräver samordning.

Bidra i diskussionerna om en förstärk-

ning av Eurojusts befogenheter att 

samordna aktiviteter mellan behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna. 

Eurojust inbjöds att delta i förhandlingarna om det 

ändrade Eurojustbeslutet. Arbetsgruppen COPEN 

besökte Eurojust under förhandlingarna. Det nya 

Eurojustbeslutet medför ett förbättrat informationsutby-

te och en förstärkning av samarbetet med de nationella 

myndigheterna och kontaktpunkterna vid EJN, vilket 

ökar Eurojusts förmåga att fokusera på och samordna 

ärenden rörande grov och multilateral brottslighet.

Fortsätta att utvärdera ärendenas 

kvalitet.    

Indelningen i standardärenden och komplexa ärenden 

bibehölls. Dessutom används även annan statistik för 

att illustrera ärendenas art och komplexitet (se Kapitel 

2). ”Arbetsprogrammet” för 2009 förutser inrättandet 

av en ny allmän ”Handbok för arbetet med enskilda 

ärenden”. Denna innehåller även anvisningar för hur 

man kan registrera tillfälliga arbetsfiler för sådana akti-

viteter i dessa ärenden, som idag normalt inte regist-

reras.  

Användning av 

Eurojusts befogenhe-

ter enligt Artiklarna 6 

och 7

Bibehålla en proaktiv inställning till 

samordning av utredningar och åtal 

för att hjälpa de nationella myn-

digheterna att uppnå bästa möjliga 

resultat. 

Under året ökade antalet framställningar enligt Artikel 

6(a). Eurojust använder fortfarande sina formella befo-

genheter endast i ett fåtal ärenden.  

Det nya Eurojustbeslutet innebär en förbättring av 

informationsutbytet och en förstärkning av kollegiets 

och de nationella medlemmarnas befogenheter. Detta 

ökar möjligheterna för en proaktiv inställning till sam-

ordning av utredningar och åtal. 

Det ökade antalet associeringar av Eurojust till Europols 

analysfiler och det förbättrade allmänna samarbetet 

mellan de två organisationerna, skapar bättre förut-

sättningar för att bistå de nationella myndigheterna. 

Experter utsedda av Eurojust deltog i operativa möten 

och ömsesidiga informationsutbyten. Analytiker från 

Europol deltog även i samordningsmöten. I flera fall har 

det i komplexa ärenden träffats överenskommelser om 

samordnade aktioner. Rättsligt stöd till Europols ana-

lysfiler har visat sig vara särskilt viktigt för att nå såväl 

Europols som Eurojusts proaktiva målsättningar.  
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ämne anvisningar och uppdrag 
riktade till eurojust

Status för implementeringen

Förbättra analyskapaciteten för att 

behandla data med sikte på att spela 

en proaktiv roll för att främja samar-

bete och samordning av utredningar 

och åtal mellan nationella rättsliga 

myndigheter eller andra behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna. 

CMS gör det möjligt att analysera enskilda ärenden med 

korsreferenser till alla övriga ärenden. För att förbättra 

registreringen av data har en ny version av CMS instal-

lerats. Målet för ett senare projekt, E-POC III+, är att 

ytterligare förbättra programvarans användbarhet för 

att höja databehandlingens kvalitet och öka mängden 

data som kan behandlas. I syfte att förbättra datakvali-

teten har fler analytikerassistenter anställts och det har 

även anordnats kurser för CMS-användarna.

Det ökade samarbetet med Europol gör det möjligt att 

utveckla analysverktyg som kompletterar Europols ana-

lyser och samtidigt bidrar till att Eurojust kan fullgöra 

sitt uppdrag att stimulera internationellt samarbete och 

samordning.

Nya IT-funktioner  Utnyttja IT-funktionernas fulla poten-

tial för att genom videokonferenser 

och säkra kommunikationer med 

Europol och medlemsstaterna bidra 

till ett ökat informationsutbyte och ett 

förbättrat samarbete.  

Efter pilotprojektet med Slovakien har arbetet med att 

ansluta medlemsstaterna medfört en ökad användning 

av säker e-post från de nationella kontoren till myndig-

heter i medlemsstaterna. I november 2008 var 22 med-

lemsstater anslutna. E-postsystemet möjliggör en säker, 

snabb och effektiv överföring av dokument.

Eurojust har anskaffat hårdvara för avancerade video-

konferenstjänster. Utrustningen har gjorts tillgänglig 

för hela organisationen. Videokonferenser kan nu ske i 

kombination med simultantolkning.   

Utvärdering och analys 

av arbetet i enskilda 

ärenden

Utnyttja potentialen för analys av 

arbetet i enskilda ärenden.

Sprida kunskaper om existerande 

”best practice” och möjliga lösningar 

till praktiker.

Samarbetet mellan Eurojust och Europol rörande ana-

lysdata har ökat, både på strategisk och på operativ 

nivå. Organisationernas ökade kunskaper om varandras 

arbetssätt har medfört en större förståelse för skillna-

derna i uppdrag och hur den fulla potentialen för att 

Eurojusts och Europols analysrapporter ska komplettera 

varandra ska kunna tas tillvara. Eurojusts strategiska 

och operativa analyser har fokuserat på rättsliga samar-

betsfrågor, rättsliga verktyg och en djupgående analys 

av rättsliga data. Eurojust arbetar för närvarande med 

en översyn av sina utvärderingsverktyg och sina meto-

der för att sprida kunskaper och ”best practice” avse-

ende arbetet i enskilda ärenden och ärenderelaterade 

aktiviteter.

Förutom vid de samordningsmöten och taktiska möten 

som anordnas av Eurojust förmedlas expertkunskaper 

och ”best practice” till exempel genom handboken för 

JIT och på strategiska seminarier. Eurojust anord-

nade bland annat ett gemensamt strategiskt möte 

om ”OCTA:s prioriteter och gränsöverskridande åtal” i 

samarbete med Europol. Mötets slutrapport behandlar 

särskilt frågan om återkommande problem eller hinder 

för gränsöverskridande rättsligt samarbete. Rapportens 

slutsatser överlämnades till Rådet i maj 2008.
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ämne anvisningar och uppdrag 
riktade till eurojust

Status för implementeringen

Bistå Europol med analyser vid med-

verkan i Organised Crime Threat 

Assessment (OCTA).

Eurojust medverkade i Europols OCTA med ett avsnitt 

som specifikt behandlade MLA-frågor, på basis av resul-

taten från de strategiska mötena om OCTA.  

Eurojust bidrog även till Europols ROCTA och TE-SAT-

rapport med en kvantitativ och kvalitativ analys av 

Eurojusts arbete i enskilda ärenden. 

Nätverk av kontakt-

punkter för IT-brott 

och central kontakt-

punkt för saknade 

personer

Samordna med andra internationella 

organisationer och organ inom res-

pektive område för att undvika dub-

belarbete och överlappning.

På ett strategiskt möte om IT-brott, som anordnades av 

Eurojust i Aten, diskuterades frågor om IT-brott mel-

lan representanter från medlemsstaterna, de nationella 

kontaktpunkterna för IT-brott, USA, Europeiska kom-

missionen, UNODC, Europarådet, Europol och Cybex. 

Deltagarna fick ökade kunskaper om existensen, orga-

nisationen och målsättningarna för nätverket 24/7, 

vilket tillkommit under ledning av Europarådet, och 

om Eurojusts komplementära roll i ärenden rörande 

IT-brott.

I syfte att etablera ett nära samarbete med andra 

behöriga organisationer och organ för skydd av barn, 

definierade Eurojust under 2008 uppdraget för Eurojusts 

kontaktpunkt för skydd av barn. Kontaktpunkten har 

inlett ett samarbete med Europol, Interpol, UNODC, 

Kommissionen och EU:s koalition av intressenter mot 

kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn på Internet.  

Tredje länder Vidareutveckla externa kontakter och 

sluta samarbetsavtal med tredje län-

der. Avtalen ska bland annat innehålla 

tydliga föreskrifter om dataskydd.

Samarbetsavtal slöts i november 2008 med Schweiz och 

Makedonien.  

Ett seminarium om förberedelserna inför ikraftträdandet 

av avtalen om utlämning och MLA mellan EU och USA 

anordnades i november 2008 av USA, Europeiska kom-

missionen och Eurojust.

Förhandlingar pågår med Ryssland och ett möte ägde 

rum i juli.    

Förhandlingarna med Ukraina fick avbrytas på grund av 

otillräcklig lagstiftning om dataskydd.

Eurojust stod värd för längre studiebesök av åklagare 

från Ukraina och Korea.

Liechtenstein, Montenegro, Kap Verde, Serbien och 

Israel anmälde sitt intresse för att inleda förhandlingar 

om samarbetsavtal.   

Delegationer från Liechtenstein, Montenegro, Kap Verde 

och Moldavien gjorde studiebesök hos Eurojust i syfte 

att inleda formella förhandlingar. Samtliga dessa länder 

är redan upptagna på prioritetslistan för förhandlingar 

under 2009.  
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ämne anvisningar och uppdrag 
riktade till eurojust

Status för implementeringen

I syfte att utveckla existerande relationer intensifiera-

des kontakterna med Bosnien- Hercegovina.

Det anordnades ett taktiskt möte med MEDA-länderna 

för att förbättra det rättsliga samarbetet och uppmuntra 

MEDA-länderna att utse kontaktpunkter för Eurojust.

Eurojust – OLAF Avtala om samarbetsformer med 

OLAF.

Ett avtal om praktiskt samarbete mellan Eurojust och 

OLAF undertecknades i september 2008.

Informationsutbyte 

mellan Eurojust och 

Europol

Förbättra informationsutbytet ytter-

ligare.

Utöver det ökade samarbetet i Europols analysfiler och 

det allmänna samarbetet mellan de två organisatio-

nerna inrättade, efter godkännandet av Rådets utta-

lande i juni 2008, EU:s ordförandeskap en arbetsgrupp 

med representanter från Eurojust och Europol för att, 

med ändring av samarbetsavtalet, ytterligare förbättra 

samarbetet mellan Eurojust och Europol, särskilt i fråga 

om Europols analysfiler. De båda organisationerna har 

gemensamt utarbetat och lagt fram ett utkast och ett 

förklarande PM till arbetsgruppen.

När det gäller Eurojusts associering till Europols ana-

lysfiler utarbetades en gemensam handledning som 

bygger på gällande juridiska regelverk och praktiska 

erfarenheter.   

Vidare har Eurojust definierat ”best practice” för 

Eurojusts interna organisation, för utnämning av kon-

taktpunkter och för hur informationen från Europols 

analysfiler ska behandlas av Eurojusts experter.

Kommunikationslänken för säker överföring av operativ, 

strategisk och teknisk information togs i drift, i enlighet 

med avtalet mellan Europol och Eurojust.

Eurojust – EJN Vidareutveckla kontakterna på natio-

nell nivå för att förbättra samordnin-

gen av de olika aktiviteterna.   

Det nya Eurojustbeslutet innefattar bland annat inrät-

tandet av ett nytt nationellt samordningssystem för 

Eurojust på nationell nivå i syfte att stärka relationerna 

mellan Eurojust och EJN, och att förbättra samordnin-

gen av deras aktiviteter så att de kompletterar varandra 

och undviker onödigt dubbelarbete.

Europeisk arresterings-

order (EAW)

Inkludera information om data som 

mottagits från medlemsstaterna om 

överskridande av tidsfrister och ana-

lys av sådana data i Årsrapporten.

Statistisk information har samlats in i ärenden om verk-

ställighet av EAW samt om de överskridanden av tids-

frister som rapporterats till Eurojust.
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7   S t r a t e g i S k a  m å l S ä t t n i n g a r 
o c h  r e S u l t a t  2 0 0 8 

De strategiska målsättningar som fastställts av kolle-

giet för 2008 och 2009 är:

1. Att i terroristfrågor säkerställa att:

• Eurojusts handläggning av terroristärenden blir 

mer effektiv och att det finns strukturer som sti-

mulerar behöriga myndigheter i medlemsstaterna 

att till Eurojust överlämna den terroristinforma-

tion som ska överlämnas enligt respektive beslut 

av Rådet.

• Eurojust kan hantera all information om terrorism 

som kommer in till Eurojust.

• Eurojust deltar i diskussioner av policyfrågor 

relaterade till terrorism.

2. Att förbättra arbetet i enskilda ärenden genom att:

• Skapa standardiserade rutiner för ärendehante-

ringen.

• Införa ett ärendehanteringssystem (Casework 

Measurement System – CMS).

• Inrätta anordningar för säker mobilkommunika-

tion.

• Skapa en stark och säker IKTmiljö som stöder 

ärendehanteringen.  

• Inrätta säkra kommunikationslänkar till de natio-

nella myndigheterna i samtliga medlemsstater.

3. Att öka antalet komplexa ärenden som överförs till 

Eurojust av medlemsstaterna.

4. Att övertyga medlemsstaterna om att ge sina natio-

nella medlemmar vid Eurojust tillräckligt stöd för att 

hantera både egna ärenden och övriga skyldigheter 

som nationella medlemmar.

5. Att strukturera och vidareutveckla samarbetet mel-

lan Eurojust och EJN, Europol och OLAF.

6. Att träffa minst tre formella samarbetsavtal med 

länder utanför Europeiska Unionen eller internationella 

organ samt att förbättra samarbetet mellan medlems-

staterna och icke-europeiska länder.

Eurojust har i de föregående kapitlen rapporterat om 

framstegen inom ovanstående områden under 2008.  

Utvecklingen av CMS, inrättandet av säkra e-postför-

bindelser med medlemsstaterna och installationen av 

videokonferensanläggningarna bidrar till att förverkliga 

de övriga målsättningarna. 

Vidare kommer Rådets nya beslut om förstärkning av 

Eurojust att göra Eurojust mer kraftfullt och effektivt 

och samtidigt skapa förutsättningar för det fortsatta 

genomförandet av dessa målsättningar. 

Det nya Eurojustbeslutet innehåller, bland annat, 

bestämmelser om ett förbättrat informationsutbyte, 

utökade befogenheter för kollegiet och de nationella 

medlemmarna, en förstärkning av samarbetet med 

nationella myndigheter och kontaktpunkterna för EJN 

samt en förstärkning av samarbetet med tredje land 

och andra organ och nätverk inom Europeiska Unionen, 

särskilt EJN, Europol och OLAF.    

En fullständig implementering av Eurojustbeslutet 

från 2002 och av Rådets nya beslut om förstärkning 

av Eurojust kommer att skapa en stadig grund för att 

Eurojust ska kunna spela en mer aktiv roll för att bistå 

nationella myndigheter i kampen mot grov gränsöver-

skridande brottslighet och uppnå de målsättningar som 

uppställts för 2008 och 2009.  

Målsättningarna för de kommande åren kommer att 

integreras i Eurojusts riktlinjer för åren 2010–2014, 

med särskilt fokus på implementeringen av det nya 

Eurojustbeslutet.
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Haags borgmästare Jozias van Aartsen besöker Eurojust

Belgiens justitieminister Jo Vandeurzen besöker Eurojust

Riksåklagarna från de baltiska länderna besöker Eurojust (från 

vänster till höger): Gunãrs Bundzis, den lettiske riksåklagaren 

Janis Maizitis, den estniske riksåklagaren Norman Aas, 

Raivo Sepp, Laima Čekelienė och den litauiske riksåklagaren 

Algimatas Valantinas
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b i l a g a  1  
eurojusts uppdrag, arbetsuppgifter och struktur  
(enligt rådets beslut 2002/187/jha)

Uppdrag och arbetsuppgifter

Eurojust är ett rättsligt samarbetsorgan som skapats 

för att höja säkerhetsnivån inom ett område av frihet, 

säkerhet och rättvisa. Eurojust inrättades till följd av 

ett beslut som fattades vid det Europeiska rådets möte 

i Tammerfors (15−16 oktober 1999) för att förbättra 

bekämpningen av grov brottslighet genom att, med 

iakttagande av grundläggande fri- och rättigheter, 

underlätta samordning av utredningar och åtal som 

omfattar flera medlemsstater.

Den 14 december 2000 inrättade den Europeiska 

Unionens Råd formellt en provisorisk enhet för rätts-

ligt samarbete, ”Pro-Eurojust”. Åklagare från samtliga 

medlemsstater diskuterade olika idéer för att förbättra 

bekämpningen av grov brottslighet genom att under-

lätta samordning av utredningar och åtal inom EU.

Pro-Eurojust inledde sitt arbete den 1 mars 2001. 

Eurojust bildades den 28 februari 2002 som ett själv-

ständigt EU-organ (se Rådets beslut 2002/187/RIF av 

den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för 

att stärka kampen mot grov brottslighet). Eurojust är 

det första permanenta organet för rättsligt samarbete 

inom det europeiska rättsområdet och finansieras över 

EU:s budget.

Eurojust övervakas av en oberoende gemensam till-

synsmyndighet, som kontrollerar att behandlingen av 

personuppgifter överensstämmer med Eurojustbeslutet. 

Myndigheten handlägger även överklaganden från 

fysiska personer i ärenden om tillgång till personup-

pgifter.

Eurojust stimulerar och förbättrar samordningen av 

utredningar och åtal och förbättrar samarbetet mel-

lan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, 

särskilt genom att underlätta ömsesidig internationell 

rättslig hjälp och verkställande av utlämningsärenden.

På begäran av en medlemsstat kan Eurojust medverka 

i förundersökningar och åtal som berör medlemsstaten 

och en icke-medlemsstat, om ett samarbetsavtal har 

träffats eller om det finns ett väsentligt intresse av 

sådan medverkan.

Eurojusts behörighet överensstämmer i stor 

ut sträckning med Europols, och omfattar brottstyper 

som till exempel terrorism, narkotikahandel, män-

niskohandel, förfalskning, penningtvätt, databrott, 

brott mot egendom och allmänna intressen inklu-

sive bedrägeri, skattebrott och korruption, brott mot 

den Europeiska Gemenskapens ekonomiska intressen, 

miljöbrott och medlemskap i kriminella organisationer. 

Även vid andra typer av brott kan Eurojust på begäran 

av en medlemsstat bistå vid utredningar och åtal.

Eurojust kan uppmana behöriga myndigheter i de 

berörda medlemsstaterna att:

— utreda eller väcka åtal i enskilda ärenden;

— samordna ärenden mellan sig;

— acceptera att ett land är bättre lämpat att väcka 

åtal än ett annat; 

— inrätta en gemensam utredningsgrupp; eller 

— förse Eurojust med nödvändig information för att 

fullgöra sina uppgifter.

Vidare ska Eurojust:

— tillse att de behöriga myndigheterna informerar 

varandra om utredningar och åtal som kommit till 

deras kännedom;

— bistå behöriga myndigheter för att säkerställa 

bästa möjliga samordning av utredningar och 

åtal;

— verka  för att förbättra samarbetet mellan de 

behöriga nationella myndigheterna, särskilt med 

avseende på Europols analyser;
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— samarbeta och samråda med det Europeiska 

rättsliga nätverket (EJN) samt använda och 

komplettera dess register;

— i enlighet med sina målsättningar, förbättra 

samarbetet och samordningenmellan de behöriga 

myndigheterna och vidarebefordra framställningar 

om rättsligt bistånd när de: (i) görs av en behörig 

myndighet i en medlemsstat, (ii) rör en utredning 

eller ett åtal som myndigheten driver i ett enskilt 

ärende, och (iii) kräver ett ingripande av Eurojust 

för att åstadkomma samordnade åtgärder;

— bistå Europol, särskilt med synpunkter avseende 

de analyser som utförts av Europol; och 

— tillhandahålla logistiktjänster, dvs. bistånd 

med översättning, tolkning och anordnande av 

samordningsmöten.

För att fullgöra sina uppgifter upprätthåller Eurojust 

särskilt goda relationer med EJN, Europol, Europeiska 

byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och olika sam-

bandsåklagare. Eurojust kan även, genom Rådet, träffa 

samarbetsavtal med icke-medlemsstater och interna-

tionella organisationer och organ rörande information-

sutbyte eller stationering av sambandspersoner.

Struktur

Eurojust består av 27 nationella medlemmar, en från 

varje medlemsstat i den Europeiska Unionen. Dessa 

har utsetts i enlighet med reglerna i sina respektive 

rättssystem och är domare, åklagare eller polistjän-

stemän med motsvarande behörighet.

De nationella medlemmarna lyder under de nationella 

lagarna i respektive hemland, vilka även reglerar deras 

mandattid och omfattningen och arten av deras rätts-

liga befogenheter.

Åtskilliga medlemsstater har utsett biträdande 

nationella medlemmar och assistenter som suppleant-

er eller medhjälpare till sina nationella medlemmar. 

Vissa nationella medlemmar stöds också i sitt dagliga 

arbete av nationella experter, som utsetts av sina 

nationella myndigheter för att biträda i handläggnin-

gen av ärenden. De nationella experterna är en del av 

Eurojusts administration men arbetar vid de nationella 

kontoren.

De nationella medlemmarna bildar tillsammans 

Eurojusts kollegium, som ansvarar för Eurojusts orga-

nisation och verksamhet. Eurojust kan fullgöra sina 

uppgifter antingen genom en eller flera av de nationel-

la medlemmarna eller som ett kollegium.

Till sin hjälp har kollegiet administrationen. Den 

ad mnistrativa direktören ansvarar för Eurojusts löpande 

förvaltning och personaladministration.

Eurojust har inrättat ett system med tretton arbetsgrup-

per och två rådgivande organ rörande databrott respektive 

fotbollsrelaterad brottslighet, som hjälper de nationella 

medlemmarna att på bästa sätt utnyttja sin tid, sina kun-

skaper och sina resurser, påskynda beslutsfattandet och 

förbättra anpassningen till organisatoriska förändringar. 

Denna struktur innebär även att kollegiets medlemmar 

kan samarbeta i mindre grupper rörande specifika ämnen 

och frågor.Vid beredningen av policyfrågor och andra prak-

tiska frågor kan grupperna dra nytta av de nationella med-

lemmarnas breda erfarenheter och kunskaper. Grupperna 

rapporterar och utfärdar rekommendationer till kollegiet, 

som fattar de slutliga besluten.

Grupperna är sammansatta av nationella medlemmar, 

assistenter och experter, och har administrationen till 

stöd.

Uppdraget för Eurojusts kontaktpunkt för skydd av barn 

fastställdes av kollegiet i januari 2008 (se Kapitel 2).
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b i l a g a  2

nationella kontor

belgien

Michèle Coninsx är vice ordförande och nationell medlem för Belgien. Hon är åklagare och 

kom till Pro-Eurojust i mars 2001.

bulgarien

Mariana Ilieva Lilova är nationell medlem för Bulgarien. Hon är åklagare och kom till Eurojust 

i mars 2007.

tjeckien

Pavel Zeman är nationell medlem för Tjeckien. Han är åklagare och kom till Eurojust i maj 

2004.

Anna Richterová är biträdande nationell medlem för Tjeckien. Hon är åklagare och kom till 

Eurojust i oktober 2008.

Alice Havliková är nationell expert för Tjeckien. Hon är åklagare och kom till Eurojust i okto-

ber 2008.

”Eurojust ska bestå av en nationell medlem från varje 

medlemsstat som, alltefter reglerna i respektive med-

lemsstat, kan vara en åklagare, domare eller polis-

tjänsteman med motsvarande behörighet.” 

Titlarna nedan motsvarar de befattningsbeskrivningar 

som anges i Artikel 2 (1) i Eurojustbeslutet. Mer 

information om nationella medlemmar, biträdande 

medlemmar och assistenter finns på vår hemsida  

www.eurojust.europa.eu 
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Lämnade Eurojust under 2008

Jaroslava Novotná var biträdande nationell medlem för Tjeckien under perioden mars 2007 

till september 2008. Hon är åklagare. 

Katerine Weissová var nationell expert för Tjeckien under perioden juni 2008 till september 

2008. Hon är åklagare. 

Jana Zezulová var nationell expert för Tjeckien under perioden januari 2008 till maj 2008. 

Hon är åklagare. 

danmark

Lennart Hem Lindblom är nationell medlem för Danmark. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i september 2006.

tyskland

Michael Grotz är nationell medlem för Tyskland. Han är åklagare och kom till Eurojust i okto-

ber 2008.

Benedikt Welfens är biträdande nationell medlem för Tyskland. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i oktober 2006.
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Jörg Schröder är assistent till den nationella medlemmen för Tyskland. Han är åklagare och 

kom till Eurojust i januari 2008.

Veronika Keller är nationell expert för Tyskland. Hon är åklagare och kom till Eurojust i 

februari 2008.  

Lämnade Eurojust under 2008

Susanne Stotz var assistent till den nationella medlemmen för Tyskland från januari 2005 till 

januari 2008. Hon är domare. 

estland

Raivo Sepp är vice ordförande och nationell medlem för Estland. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i maj 2004.

Laura Vaik är nationell expert för Estland. Hon är åklagare och kom till Eurojust i mars 

2008.  

irland

Jarlath Spellman är nationell medlem för Irland. Han är åklagare och kom till Eurojust i juni 

2005.
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grekland

Lampros Patsavellas är nationell medlem för Grekland. Han är åklagare och kom till Eurojust 

i juni 2005.

Efstathios Tsirmpas är nationell expert för Grekland. Han är skattejurist och kom till Eurojust 

i november 2008.  

Spanien

Juan Antonio García Jabaloy är nationell medlem för Spanien. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i oktober 2006.

María Teresa Gálvez Díez är biträdande nationell medlem för Spanien sedan oktober 2008. 

Hon var nationell expert till juni 2008. Hon är åklagare och kom till Eurojust i november 

2003.

Santiago García-Noblejas är nationell expert för Spanien. Han är polis och kom till Eurojust 

i maj 2008.

Frankrike

Gérard Loubens är nationell medlem för Frankrike. Han är åklagare och kom till Eurojust i 

augusti 2008. 

Marie-José Aube-Lotte är biträdande nationell medlem för Frankrike. Hon är åklagare och 

kom till Eurojust i september 2006.
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Alain Grellet är biträdande nationell medlem för Frankrike. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i september 2007.

Anne Delahaie är assistent till den nationella medlemmen för Frankrike. Hon är advokat och 

kom till Pro-Eurojust i juni 2001.

Lämnade Eurojust under 2008

François Falletti var nationell medlem för Frankrike till juli 2008. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i september 2004.

Marie-Pierre Falletti var assistent till den nationella medlemmen för Frankrike från september 

2004 till juli 2008. Hon är advokat.

italien

Carmen Manfredda är biträdande nationell medlem för Italien. Hon är åklagare och kom till 

Eurojust i april 2004.

Filippo Spiezia är biträdande nationell medlem för Italien. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i december 2007.

Cristiano Ripoli är nationell expert för Italien. Han är polis och kom till Eurojust i november 

2007.  
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Lämnade Eurojust under 2008

Cesare Martellino var nationell medlem för Italien till juni 2008. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i juni 2002.

cypern

Katerina Loizou är nationell medlem för Cypern. Hon är åklagare och kom till Eurojust i sep-

tember 2004.

lettland

Gunãrs Bundzis är nationell medlem för Lettland. Han är åklagare och kom till Eurojust i april 

2004.

Dagmara Fokina är assistent till den nationella medlemmen för Lettland. Hon är åklagare och 

kom till Eurojust i april 2004.

litauen

Laima Čekelienė är nationell medlem för Litauen. Hon är åklagare och kom till Eurojust i mars 

2008.

Lämnade Eurojust under 2008

Tomas Krušna var nationell medlem för Litauen till mars 2008. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i juli 2006.
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luxemburg

Carlos Zeyen är nationell medlem för Luxemburg. Han är åklagare och kom till Eurojust i 

september 2006.

ungern

Ilona Lévai är nationell medlem för Ungern. Hon är åklagare och kom till Eurojust i maj 

2004.

Lämnade Eurojust under 2008

Balázs Garamvölgyi var nationell expert för Ungern från juli till december 2008. Han är åkla-

gare.  

malta

Donatella Frendo Dimech är nationell medlem för Malta. Hon är åklagare och kom till 

Eurojust i juni 2004.

nederländerna

Arend Vast är nationell medlem för Nederländerna. Han är åklagare och kom till Eurojust i 

oktober 2007.
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Jolien Kuitert är biträdande nationell medlem för Nederländerna. Hon är åklagare. Hon var 

biträdande nationell medlem från juni 2002 till juni 2008 och återvände till Eurojust i oktober 

2008 och blev på nytt biträdande nationell medlem.

Thea Warmerdam är assistent till den nationella medlemmen för Nederländerna. Hon är  

assisterande åklagare och kom till Eurojust i april 2008.

Willette Smeenk är assistent till den nationella medlemmen för Nederländerna. Hon är  

assisterande åklagare och kom till Eurojust i oktober 2008.

österrike

Ursula Koller är nationell medlem för Österrike. Hon är domare och kom till Eurojust i decem-

ber 2005.

Ulrike Kathrein är biträdande nationell medlem för Österrike. Hon är åklagare och kom till 

Eurojust i december 2008.

Lisa Horvatits är assistent till den nationella medlemmen för Österrike. Hon är advokat och 

kom till Eurojust i mars 2008.

polen

Mariusz Skowroński är nationell medlem för Polen. Han är åklagare och kom till Eurojust i 

december 2005.
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portugal

José Luís Lopes da Mota är ordförande och nationell medlem för Portugal. Han är åklagare 

och kom till Pro-Eurojust i mars 2001.  

António Luís Santos Alves är biträdande nationell medlem för Portugal. Han är åklagare och 

kom till Eurojust i april 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra är nationell expert för Portugal. Han är 

åklagare och kom till Eurojust i oktober 2007.

rumänien

Elena Dinu är nationell medlem för Rumänien sedan januari 2007. Hon är åklagare och kom 

till Eurojust i september 2006 som sambandsåklagare.

Slovenien

Malči Gabrijelčič är nationell medlem för Slovenien. Hon är åklagare och kom till Eurojust i 

juli 2005.

Gregor Žika Ševo är nationell expert för Slovenien. Han är domare och kom till Eurojust i juli 

2008.
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Lämnade Eurojust under 2008

Jaka Brezigar var nationell expert för Slovenien från januari till juli 2008. Han är domare. 

Slovakien

Ladislav Hamran är nationell medlem för Slovakien. Han är åklagare och kom till Eurojust i 

september 2007.

Ladislav Majerník är nationell expert för Slovakien. Han är åklagare och kom till Eurojust i 

oktober 2008.

Lämnade Eurojust under 2008

Jana Kopernická var nationell expert för Slovakien från juni till september 2008. Hon är 

åklagare. 

Finland

Ritva Sahavirta är nationell medlem för Finland. Hon är åklagare och kom till Eurojust i 

augusti 2008.

Maarit Loimukoski var nationell medlem för Finland från augusti 2004 till juli 2008 och 

återvände till Eurojust som biträdande nationell medlem för Finland i augusti 2008. Hon är 

åklagare.  
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Kaj Björkqvist är assistent till den nationella medlemmen för Finland. Han är polis och kom 

till Eurojust i december 2008.

Lämnade Eurojust under 2008

Taina Neira var biträdande nationell medlem för Finland till juli 2008. Hon är polis och kom 

till Eurojust i december 2007.

Sverige

Ola Laurell är nationell medlem för Sverige. Han är åklagare och kom till Eurojust i september 

2007.

Annette von Sydow är biträdande nationell medlem för Sverige. Hon är åklagare och kom till 

Eurojust i september 2005.

Lämnade Eurojust under 2008

Leif Görts var nationell expert för Sverige från januari till december 2008. Han är åklagare.

Storbritannien

Aled Williams är nationell medlem för Storbritannien. Han är åklagare och kom till Eurojust 

i juli 2006.
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Phil Hicks är biträdande nationell medlem för Storbritannien. Han är åklagare och kom till 

Eurojust i juni 2006.

Vincent Lunny är assistent till den nationella medlemmen för Storbritannien. Han är åklagare 

och kom till Eurojust i augusti 2008.

Janine Wood är nationell expert för Storbritannien. Hon är åklagare och kom till Eurojust i 

november 2008.

Lämnade Eurojust under 2008

Lynne Barrie var assistent till den nationella medlemmen för Storbritannien från oktober 2007 

till augusti 2008. Hon är åklagare.

administrativ direktör

Jacques Vos är tillförordnad administrativ direktör sedan maj 2008.

Lämnade Eurojust under 2008

Ernst Merz var administrativ direktör. Han lämnade Eurojust i maj 2008  
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tredje länder vid eurojust

Sambandsåklagare

norge

Kim Sundet är sambandsåklagare för Norge. Han kom till Eurojust i januari 2007.

uSa

Mary Lee Warren är sambandsåklagare för USA. Hon kom till Eurojust i augusti 2007.
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EU/USA-seminarium mellan EU och USA i 

Zoetermeer, Nederländerna

Strategiskt möte rörande IT-brott

Marknadsföringsseminarium i York, 

Storbritannien

Strategiskt möte rörande människohandel och 

vittnesskydd i Portoroz, Slovenien





72

Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får utan tillstånd av Eurojust återges eller 

mångfaldigas i grafisk, elektronisk, mekanisk eller annan form, till exempel genom fotokopiering, inspel-

ning, bandupptagning eller system för lagring eller behandling av data. 

Bilder: Joannes Thuy, Eurojust

 Michel Mees

 Europeiska kommissionen

 Europeiska unionens råd

© Eurojust 2009

Vice ordföranden Raivo Sepp, ordföranden José Luís Lopes da Mota, vice ordföranden Michèle Coninsx


