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Ændringsforslag 55
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Initiativ Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union har sat sig det 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(1) Den Europæiske Union har sat sig det 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed under 
overholdelse af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og de 
forfatningsmæssige principper i de 
enkelte medlemsstater.

Or. it

Ændringsforslag 56
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(1a) Den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK) 
og retspraksis hos Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har 
bidraget til at definere og hæve 
standarderne for menneskerettighederne, 
herunder retten til retfærdig rettergang i 
Europa. Traktaterne og chartret tildeler 
konventionsmekanismen en særlig rolle, 
som nedfældet i artikel 6 i traktaten om 
Den Europæiske Union, der bekendtgør 
EU's tiltrædelse til konventionen og 
definerer de grundlæggende rettigheder i 
konventionen som unionslovens generelle 
principper, og som nedfældet i chartrets 
artikel 52, der garanterer en harmonisk 
fortolkning af disse rettigheder mellem 
chartret og konventionen.
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Or. en

Ændringsforslag 57
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Initiativ Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 82, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal det retlige samarbejde i 
straffesager i Unionen bygge på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og 
retsafgørelser, der siden Det Europæiske 
Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i 
Tammerfors almindeligvis betegnes som 
en hovedhjørnesten i det retlige samarbejde 
i straffesager i Unionen.

(2) I henhold til artikel 82, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal det retlige samarbejde i 
straffesager i Unionen bygge på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og 
retsafgørelser, der siden Det Europæiske 
Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i 
Tammerfors almindeligvis betegnes som 
en hovedhjørnesten i det retlige samarbejde 
i straffesager i Unionen.

Uden at der skal sættes spørgsmålstegn 
ved dens positive virkninger og dens 
centrale rolle, skal en gensidig 
anerkendelse gælde for juridiske områder, 
som ikke er harmoniseret, og som har 
forskellige juridiske traditioner og 
strafferetlige systemer, og kan derfor 
medføre juridiske anomalier til skade for 
mistænktes rettigheder, som erfaringen 
har vist ved anvendelsen af den 
europæiske arrestordre. Der skal træffes 
forholdsregler, som skal gøre det muligt 
for en national domstol at gribe afgørende 
ind i sager, hvor der kan opstå sådanne 
anomalier. Endvidere skal enhver 
anvendelse af begrebet indbyrdes 
anerkendelse også garantere de 
grundlæggende rettigheder, som er 
nedfældet i chartret og i den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Or. en
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Ændringsforslag 58
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Initiativ Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 82, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal det retlige samarbejde i 
straffesager i Unionen bygge på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og 
retsafgørelser, der siden Det Europæiske 
Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i 
Tammerfors almindeligvis betegnes som 
en hovedhjørnesten i det retlige samarbejde 
i straffesager i Unionen.

(2) I henhold til artikel 82, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal det retlige samarbejde i 
straffesager i Unionen bygge på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og 
retsafgørelser, der siden Det Europæiske 
Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i 
Tammerfors almindeligvis betegnes som 
en hovedhjørnesten i det retlige samarbejde 
i straffesager i Unionen, i 
overensstemmelse med EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og de 
forfatningsmæssige principper i de 
medlemsstater, der er berørt af den 
europæiske efterforskningskendelse.

Or. it

Ændringsforslag 59
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(2a) Afslag på den europæiske 
efterforskningskendelse fra 
fuldbyrdelsesstatens side kan ikke 
påberåbes på grundlag af forskelle 
mellem egen almindelig lovgivning og 
lovgivningen i den stat, der udsteder
kendelsen, men derimod i tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem den 
europæiske efterforskningskendelse og 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder og de forfatningsmæssige 
principper i fuldbyrdelsesstaten.
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Or. it

Ændringsforslag 60
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(2a) Det retlige samarbejde bygger på 
gensidig tillid til hinandens retssystemer, 
hvilket kræver et velfungerende, 
uafhængigt og upartisk retssystem uden 
politisk indblanding i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 61
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(2a) Der er væsentlige forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til 
forfatningsmæssige og juridiske begreber, 
især vedrørende anklagernes rolle og 
anerkendelsen af bevismateriale, og den 
europæiske efterforskningskendelse må 
nødvendigvis tage højde for disse. Som 
følge heraf kan den europæiske 
efterforskningskendelse ikke omgå disse 
forskelle ved at stille mindre krav, end der 
kræves i fuldbyrdelsesstaterne, og den 
kendsgerning, at grundlæggende 
rettigheder eller nationale 
forfatningsmæssige principper i de 
berørte medlemsstater kan blive tilsidesat, 
skal udgøre en yderligere begrundelse for 
afslag.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Initiativ Ændringsforslag

(12) For at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager bør muligheden 
for at afvise at anerkende eller fuldbyrde 
en europæisk efterforskningskendelse 
samt grundene til at udsætte dens 
fuldbyrdelse begrænses.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 63
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(12a) Det bør være muligt at afvise en 
europæisk efterforskningskendelse, hvis 
anerkendelsen eller udførelsen af den i 
fuldbyrdelsesstaten ville medføre brud på 
en immunitet eller et privilegium i den 
pågældende stat. Der er ikke nogen fælles 
definition af, hvad der udgør immunitet 
eller et privilegium i Den Europæiske 
Union, og den præcise definition af disse 
termer er derfor overladt til national 
lovgivning, som kan indeholde 
beskyttelser, der gælder for medicinske og 
juridiske professioner, men ikke bør 
fortolkes på en måde, som ville stride mod 
forpligtelsen til at afskaffe visse 
begrundelser for afvisning i artikel 7 i 
2001-protokollen til konventionen om 
gensidig retshjælp i straffesager mellem 
EU's medlemsstater. Dette kan endvidere 
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indbefatte regler, som, skønt de ikke 
nødvendigvis betragtes som et privilegium 
eller immunitet, vedrører pressefriheden
og friheden til at ytre sig i andre medier.

Or. en

Ændringsforslag 64
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(13a) Personoplysninger, der er under 
behandling i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv, skal 
beskyttes i henhold til de relevante 
instrumenter, herunder de principper, der 
er fastlagt i Europarådets konvention af 
28. januar 1981 om beskyttelse af 
individet i forbindelse med automatisk 
behandling af personlige data, samt af 
den yderligere beskyttelse, der kræves af
dette direktiv i overensstemmelse med 
artikel 23 i konventionen om gensidig 
retshjælp i straffesager mellem Den 
Europæiske Unions medlemsstater af 29. 
maj 2000.

Or. en

Ændringsforslag 65
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(13a) De retsmidler, der kan anvendes 
mod en europæisk 
efterforskningskendelse, bør være mindst 
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de samme som dem, der kan anvendes i 
sager i hjemlandet mod den pågældende 
efterforskningsforanstaltning.
Medlemsstaterne bør i overensstemmelse 
med deres nationale lovgivning sikre, at 
disse retsmidler kan anvendes, og bør 
omgående informere de berørte parter 
om, hvilke muligheder og metoder
retsmidlerne omfatter. I tilfælde af, at der 
af en berørt part i fuldbyrdelsesstaten 
bliver rejst indvendinger mod en 
europæisk efterforskningskendelse, skal 
fuldbyrdelsesstaten undersøge, om der er 
grund til ikke at anerkende
efterforskningskendelsen, f.eks. på grund 
af manglende proportionalitet eller 
overtrædelse af menneskerettighederne. 
Det må anbefales, at sådanne oplysninger 
fremsendes til den udstedende myndighed, 
og at den berørte part bliver behørigt 
underrettet. Det er nødvendigt at sikre 
retten til oplysninger og adgang til 
rettergang for personer, der bliver berørt 
af en europæisk efterforskningskendelse.
Retten til forsvar udgør en del af retten til 
en retfærdig rettergang (chartrets artikel 
47 og 48) i alle faser af proceduren.

Or. en

Ændringsforslag 66
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(13a) De retsmidler, der kan anvendes 
mod en europæisk 
efterforskningskendelse, bør være mindst 
de samme som dem, der kan anvendes i 
sager i hjemlandet mod den pågældende 
efterforskningsforanstaltning.
Medlemsstaterne bør i overensstemmelse 
med deres nationale lovgivning sikre, at 



PE480.869v01-00 10/84 AM\891612DA.doc

DA

disse retsmidler kan anvendes og bør i 
passende god tid informere de berørte 
parter om, hvilke muligheder og metoder 
retsmidlerne omfatter. I tilfælde, hvor der 
af en berørt part i fuldbyrdelsesstaten 
bliver rejst indvendinger mod en 
europæisk efterforskningskendelse under 
henvisning til mere væsentlige grunde til 
udstedelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse, må det 
anbefales, at sådanne informationer 
fremsendes til den udstedende myndighed, 
og at den berørte part bliver behørigt 
underrettet. Det er nødvendigt at sikre 
retten til oplysninger og adgang til 
rettergang for personer, der bliver berørt 
af en europæisk efterforskningskendelse.
Retten til forsvar udgør en del af retten til 
en retfærdig rettergang (chartrets artikel 
47 og 48) i alle faser af proceduren.

Or. en

Ændringsforslag 67
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(13a) For at gøre de europæiske 
efterforskningskendelser gennemførlige i 
lande, der ikke råder over store finansielle 
og efterforskningsmæssige ressourcer, 
kan udgifterne til fuldbyrdelse af den 
europæiske efterforskningskendelse, der 
jo normalt bæres af fuldbyrdelsesstaten, i 
tilfælde af knaphed på sådanne 
ressourcer direkte dækkes af den stat, der 
udsteder den europæiske 
efterforskningskendelse. Medlemsstaterne 
kan også indgå generelle eller specifikke 
aftaler, hvormed de opvejer de afholdte 
omkostninger gennem regnskabsmæssige 



AM\891612DA.doc 11/84 PE480.869v01-00

DA

udligninger.

Or. it

Ændringsforslag 68
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Initiativ Ændringsforslag

(14) Den europæiske 
efterforskningskendelse giver en enkelt 
ordning for bevisoptagelse. Supplerende 
regler er dog nødvendige for visse typer 
efterforskningsforanstaltninger, der bør 
indgå i den europæiske 
efterforskningskendelse som f.eks. 
midlertidig overførelse af frihedsberøvede 
personer, høring ved hjælp af video- eller 
telefonkonference, indhentning af 
oplysninger vedrørende bankkonti eller 
banktransaktioner eller kontrollerede 
leverancer. 
Efterforskningsforanstaltninger, der 
medfører indsamling af bevismateriale i 
realtid, vedvarende og i en vis periode, er 
omfattet af den europæiske 
efterforskningskendelse, men 
fuldbyrdelsesmyndigheden bør have 
fleksibilitet i forbindelse med disse 
foranstaltninger i betragtning af forskellene 
i medlemsstaternes nationale lovgivninger.

(14) Den europæiske 
efterforskningskendelse giver en enkelt 
ordning for bevisoptagelse. Supplerende 
regler er dog nødvendige for visse typer 
efterforskningsforanstaltninger, der bør 
indgå i den europæiske 
efterforskningskendelse som f.eks. 
midlertidig overførelse af frihedsberøvede 
personer, høring ved hjælp af video- eller 
telefonkonference, indhentning af 
oplysninger vedrørende bankkonti eller 
banktransaktioner. 
Efterforskningsforanstaltninger, der 
medfører indsamling af bevismateriale i 
realtid, vedvarende og i en vis periode, er 
omfattet af den europæiske 
efterforskningskendelse, men 
fuldbyrdelsesmyndigheden bør have 
fleksibilitet i forbindelse med disse 
foranstaltninger i betragtning af forskellene 
i medlemsstaternes nationale lovgivninger.

Or. en

Ændringsforslag 69
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Betragtning 14 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(14a) Dette direktiv fastsætter regler for 
udførelsen af en 
efterforskningsforanstaltning i alle faser 
af strafferetlige procedurer, herunder 
retssagsfasen, om nødvendigt med 
deltagelse af personen med henblik på at 
indsamle bevismaterialer. F.eks. kan en 
europæisk efterforskningskendelse være 
udstedt for midlertidigt at overføre 
personen til fuldbyrdelsesstaten eller for 
at gennemføre en afhøring via en
videokonference. Men i tilfælde af, at 
personen skal overføres til en anden 
medlemsstat for at blive retsforfulgt, 
herunder stillet for retten med henblik på 
den pågældende retssag, bør der udstedes 
en europæisk arrestordre i henhold til 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA.

Or. en

Ændringsforslag 70
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(14b) Af hensyn til en rimelig anvendelse 
af en europæisk arrestordre med henblik 
på retsforfølgelse, bør retsmyndighederne 
overveje, om det kunne være et effektivt 
alternativ at udstede en europæisk 
efterforskningskendelse med henblik på 
afhøring af en mistænkt eller sigtet 
person via videokonference.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14 c (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(14c) En europæisk 
efterforskningskendelse kan udstedes med 
henblik på at fremskaffe bevismæssige 
oplysninger vedrørende konti af enhver 
art tilhørende den person, der er 
underkastet en straffesag, i en hvilken 
som helst bank eller en hvilken som helst 
finansiel institution, som ikke er en bank.
Denne mulighed skal forstås bredt som 
omfattende ikke blot mistænkte eller 
sigtede personer, men også enhver anden 
person, i relation hvortil sådanne 
oplysninger anses for nødvendige af de 
kompetente myndigheder under 
straffesagen.

Or. en

Ændringsforslag 72
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14 d (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(14d) Hvor der i dette direktiv refereres til 
finansielle institutioner, skal dette udtryk 
forstås i henhold til de relevante 
definitioner i artikel 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme1.
_______________
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1EUT 309 af 25.11.2005, s.15.

Or. en

Ændringsforslag 73
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14 e (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(14e) Når man udsteder en europæisk 
efterforskningskendelse for at indhente 
"oplysninger" om en bestemt konto, 
omfatter "oplysninger" i det mindste 
kontohaverens navn og adresse, detaljer 
om enhver fuldmagt, der gælder for 
kontoen, og alle andre detaljer eller 
dokumenter, som blev fremlagt af 
kontohaveren, da kontoen blev åbnet, og 
som stadig er i bankens besiddelse.

Or. en

Ændringsforslag 74
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 14 f (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(14f) Dette direktiv omhandler på grund 
af sit anvendelsesområde kun foreløbige 
foranstaltninger med henblik på at 
indsamle bevismateriale. I forbindelse 
hermed skal det understreges, at enhver 
genstand, herunder finansielle aktiver, 
kan blive underkastet forskellige 
midlertidige foranstaltninger i løbet af en 
straffesag, ikke blot for at indsamle 
bevismateriale, men også med henblik på 
beslaglæggelse. Det er vigtigt at erkende, 
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at skellet mellem de to formål for de 
midlertidige foranstaltninger ikke altid er 
åbenlyst, og at formålet med den 
midlertidige foranstaltning kan skifte 
under sagens forløb. Af denne grund er 
det afgørende for det fremtidige arbejde at 
opretholde en glidende indbyrdes 
forbindelse mellem de forskellige 
instrumenter, der kan anvendes på dette 
område. Af samme grund bør vurderingen 
af, om genstanden skal bruges som 
bevismateriale og derfor gøres til 
genstand for en europæisk 
efterforskningskendelse, endvidere
overlades til den udstedende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 75
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(17a) Personoplysninger, der er under 
behandling ved gennemførelsen af dette 
direktiv, skal beskyttes i henhold til 
bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA af 27. november 2008 om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med politisamarbejde og 
retligt samarbejde i kriminalsager1.
Bevismateriale, som er indsamlet i 
henhold til den europæiske 
efterforskningskendelse, må ikke 
anvendes til andre formål end 
forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
eller retsforfølgelse af kriminalitet eller 
fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner 
samt udøvelse af retten til forsvar.
_______________

1EUT 350 af 30.12.2008, s. 60.
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Or. en

Ændringsforslag 76
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Initiativ Ændringsforslag

3. Dette direktiv indebærer ikke nogen 
ændring af pligten til at respektere de 
grundlæggende rettigheder og 
retsprincipper som nedfældet i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
eventuelle forpligtelser, der påhviler de 
judicielle myndigheder i denne henseende, 
berøres ikke. Dette direktiv indebærer på 
samme måde ikke, at medlemsstaterne skal 
træffe foranstaltninger, der strider imod 
deres forfatningsmæssige regler om 
foreningsfrihed, pressefrihed og 
ytringsfrihed i andre medier.

3. Dette direktiv indebærer ikke nogen 
ændring af pligten til at respektere de 
grundlæggende rettigheder og 
retsprincipper som nedfældet i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union, samt 
retten til forsvar – herunder adgang til en 
advokat i alle sagens faser –, effektive 
retsmidler og en retfærdig rettergang ved 
en uafhængig og upartisk domstol, som 
nedfældet i artikel 47 og 48 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Eventuelle 
forpligtelser, der påhviler de judicielle 
myndigheder i denne henseende, berøres 
ikke. Dette direktiv indebærer på samme 
måde ikke, at medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger, der strider imod deres 
forfatningsmæssige regler om 
foreningsfrihed, pressefrihed og 
ytringsfrihed i andre medier.

Or. en

Ændringsforslag 77
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – litra i

Initiativ Ændringsforslag

(i) en dommer, domstol, 
undersøgelsesdommer eller offentlig 
anklager, der er kompetent i den 

(i) en dommer, domstol, 
undersøgelsesdommer eller offentlig 
anklager, der er kompetent i den 
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pågældende sag, eller pågældende sag og udøver sine funktioner 
med fuld uafhængighed og upartiskhed, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 78
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – litra i

Initiativ Ændringsforslag

(i) en dommer, domstol, 
undersøgelsesdommer eller offentlig 
anklager, der er kompetent i den 
pågældende sag, eller

(i) en dommer, domstol, 
undersøgelsesdommer eller offentlig 
anklager, der er kompetent i den 
pågældende sag, eller enhver anden retlig 
myndighed, der anføres af 
udstedelsesstaten, som i den specifikke 
sag optræder i sin egenskab af 
undersøgelsesmyndighed i straffesager 
eller udsteder en europæisk 
efterforskningskendelse på anmodning af 
forsvaret for den anklagede om 
indledning af efterforskningsskridt med 
henblik på frifindelse, og som i henhold 
til national lovgivning er bemyndiget til at 
iværksætte indsamling af beviser i den 
pågældende sag;

Or. nl

Ændringsforslag 79
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – litra ii

Initiativ Ændringsforslag

(ii) enhver anden judiciel myndighed som 
defineret af udstedelsesstaten, som i den 
pågældende sag handler i sin egenskab af 

udgår
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efterforskningsmyndighed i straffesager 
med kompetence til at anordne 
bevisoptagelse i henhold til national 
lovgivning

Or. nl

Ændringsforslag 80
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – litra ii

Initiativ Ændringsforslag

(ii) enhver anden judiciel myndighed som 
defineret af udstedelsesstaten, som i den 
pågældende sag handler i sin egenskab af 
efterforskningsmyndighed i straffesager 
med kompetence til at anordne 
bevisoptagelse i henhold til national 
lovgivning

(ii) enhver anden kompetent myndighed 
som defineret af udstedelsesstaten, som i 
den pågældende sag handler i sin egenskab 
af efterforskningsmyndighed i straffesager 
med kompetence til at anordne 
bevisoptagelse i henhold til national 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 81
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – litra ii

Initiativ Ændringsforslag

(ii) enhver anden judiciel myndighed som 
defineret af udstedelsesstaten, som i den 
pågældende sag handler i sin egenskab af 
efterforskningsmyndighed i straffesager 
med kompetence til at anordne 
bevisoptagelse i henhold til national 
lovgivning

(ii) enhver anden kompetent myndighed 
som defineret af udstedelsesstaten, som i 
den pågældende sag handler i sin egenskab 
af efterforskningsmyndighed i straffesager 
med kompetence til at anordne 
bevisoptagelse i henhold til national 
lovgivning

Or. it
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Ændringsforslag 82
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) "fuldbyrdelsesmyndighed": den 
myndighed, der har kompetence til at 
anerkende eller fuldbyrde en europæisk 
efterforskningskendelse i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Fuldbyrdelsesmyndigheden er en 
myndighed, der er kompetent til at 
gennemføre den 
efterforskningsforanstaltning, der er 
nævnt i den europæiske 
efterforskningskendelse i en lignende 
national sag.

(b) "fuldbyrdelsesmyndighed": den 
myndighed, der har kompetence til at 
anerkende eller fuldbyrde en europæisk 
efterforskningskendelse og sikre dens 
fuldbyrdelse i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det bør være tydeligt, at fuldbyrdelsesmyndigheden er den myndighed, der anerkender den 
europæiske efterforskningskendelse, men ikke den, der udfører foranstaltningen.

Ændringsforslag 83
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

b) aflytning og øjeblikkelig overførsel af 
telekommunikation som omhandlet i 
artikel 18, stk. 1, litra a), i konventionen 
og

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 84
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

b) aflytning og øjeblikkelig overførsel af 
telekommunikation som omhandlet i
artikel 18, stk. 1, litra a), i konventionen 
og

b) aflytning af telekommunikation som 
omhandlet i afsnit III i konventionen

Or. en

Ændringsforslag 85
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Initiativ Ændringsforslag

c) aflytning af telekommunikation som 
omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra b), i 
konventionen, for så vidt de vedrører 
situationer omhandlet i artikel 18, stk. 2, 
litra a) og c), og artikel 20 i nævnte 
konvention.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 86
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Initiativ Ændringsforslag

c) aflytning af telekommunikation som 
omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra b), i 
konventionen, for så vidt de vedrører 
situationer omhandlet i artikel 18, stk. 2, 

c) hemmelige undersøgelser som 
omhandlet i artikel 14 i konventionen.
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litra a) og c), samt artikel 20 i nævnte 
konvention.

Or. en

Ændringsforslag 87
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ca) kontrollerede leverancer som 
omhandlet i artikel 12 i konventionen om 
gensidig retshjælp i straffesager mellem 
Den Europæiske Unions medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende anvendelsesområde for den europæiske efterforskningskendelse er meget 
bredt, idet det dækker alle typer efterforskningsforanstaltninger, uanset hvor indgribende 
eller følsomme de er. Efter vores opfattelse passer aflytning, kontrollerede leverancer og 
hemmelige undersøgelser ikke ind under anvendelsesområdet, og vi foreslår, at de bliver 
fjernet. Aflytning ligger uden for anvendelsesområdet i Rådets oprindelig tekst, og vi sletter 
de to andre.

Ændringsforslag 88
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ca) kontrollerede leverancer som nævnt i 
artikel 12 i konventionen om gensidig 
retshjælp i straffesager mellem Den 
Europæiske Unions medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra c b (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(cb) hemmelige undersøgelser som 
omhandlet i artikel 14 i konventionen om 
gensidig retshjælp i straffesager mellem 
Den Europæiske Unions medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende anvendelsesområde for den europæiske efterforskningskendelse er meget 
bredt, idet det dækker alle typer efterforskningsforanstaltninger, uanset hvor indgribende 
eller følsomme de er. Efter vores opfattelse passer aflytning, kontrollerede leverancer og 
hemmelige undersøgelser ikke ind under anvendelsesområdet, og vi foreslår, at de bliver 
fjernet. Aflytning ligger uden for anvendelsesområdet i Rådets oprindelig tekst, og vi sletter 
de to andre.

Ændringsforslag 90
Stanimir Ilchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Initiativ Ændringsforslag

Den europæiske efterforskningskendelse 
kan udstedes:

Den europæiske efterforskningskendelse 
kan udstedes i forbindelse med en allerede 
igangsat straffesag, som falder ind under 
en straffedomstols 
kompetence/jurisdiktion i 
overensstemmelse med den udstedende 
stats nationale love.

Or. en
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Begrundelse

Teksten ændres, fordi det skal præciseres, at straffesagen allerede skal være igangsat. Der må 
ikke være nogen efterforskningsforanstaltninger uden en korrekt strafferetsprocedure.
Strafferetsprocedurer gennemføres altid i forbindelse med forbrydelser og aldrig for mindre 
forseelser/lovovertrædelser.

Ændringsforslag 91
Stanimir Ilchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

(a) i straffesager, der er anlagt af, eller 
som kan anlægges for, en judiciel 
myndighed med hensyn til en handling, 
som er strafbar i henhold til 
udstedelsesstatens nationale lovgivning

udgår

Or. en

Begrundelse

Straffesagen skal allerede være igangsat. Der må ikke være nogen 
efterforskningsforanstaltninger uden en korrekt strafferetsprocedure.

Ændringsforslag 92
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(aa) på anmodning af forsvaret for den 
mistænkte eller tilbageholdte om at 
indlede efterforskningsskridt med henblik 
på frifindelse

Or. nl
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Ændringsforslag 93
Stanimir Ilchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) i sager anlagt af administrative 
myndigheder med hensyn til handlinger, 
der er strafbare ifølge udstedelsesstatens 
nationale lovgivning, fordi de udgør 
overtrædelser af retsreglerne, forudsat at 
afgørelsen kan indbringes for en domstol 
med kompetence navnlig i straffesager

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra b), c) og d) slettes af følgende grunde: 1) De kolliderer med direktivets mål, titel og 
præambel; 2) Direktivet handler om samarbejde i straffesager og ikke om administrative, 
civile, disciplinære eller andre former for samarbejde. Retsgrundlaget for direktivet er artikel 
82, stk. 1, litra a), i TEUF, som udelukkende henviser til straffesager. Politimæssigt 
samarbejde og samarbejde i civile sager reguleres af andre kapitler i TEUF. Det er ikke 
acceptabelt, at man sammenblander procedurer, som vedrører forskellige typer sager – civile, 
strafferetlige, administrative, skattemæssige osv. Det er ikke acceptabelt at anvende 
strafferetlige efterforskningsforanstaltninger i administrative, civile, skatterelaterede og 
andre sager. Strafferetlige efterforskningsforanstaltninger kan i vidt omfang berøre 
menneskerettigheder, forretningsforhold og borgeres legitime interesser, og de er kun 
velegnede i forbindelse med de alvorligste forseelser, nemlig forbrydelser. Andre forseelser er 
mindre alvorlige og kræver aktioner af en anden art; 3) Den slettede tekst hjemler mulighed 
for strafferetlige foranstaltninger i forbindelse med fremtidige forventninger om, at der vil 
blive indledt en straffesag ved en domstol. Det er ikke acceptabelt, at fremtidige forventninger 
og sandsynligheder danner grundlag for strafferetlige foranstaltninger. Dette indebærer en 
risiko for at krænke grundlæggende menneskerettigheder og skade legitime forretninger og 
interesser.

Ændringsforslag 94
Stanimir Ilchev

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Initiativ Ændringsforslag

(c) i sager anlagt af judicielle 
myndigheder med hensyn til handlinger, 
der er strafbare ifølge udstedelsesstatens 
nationale lovgivning, fordi de udgør 
overtrædelser af retsreglerne, forudsat at 
afgørelsen kan indbringes for en domstol 
med kompetence navnlig i straffesager og

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra b), c) og d) slettes af følgende grunde: 1) De kolliderer med direktivets mål, titel og 
præambel; 2) Direktivet handler om samarbejde i straffesager og ikke om administrative, 
civile, disciplinære eller andre former for samarbejde. Retsgrundlaget for direktivet er artikel 
82, stk. 1, litra a), i TEUF, som udelukkende refererer til straffesager. Politimæssigt 
samarbejde og samarbejde i civile sager reguleres af andre kapitler i TEUF. Det er ikke 
acceptabelt, at man sammenblander procedurer, som vedrører forskellige typer sager – civile, 
strafferetlige, administrative, skattemæssige osv. Det er ikke acceptabelt at anvende 
strafferetlige efterforskningsforanstaltninger i administrative, civile, skatterelaterede og 
andre sager. Strafferetlige efterforskningsforanstaltninger kan i vidt omfang berøre 
menneskerettigheder, forretningsforhold og borgeres legitime interesser, og de er kun 
velegnede i forbindelse med de alvorligste forseelser, nemlig forbrydelser. Andre forseelser er 
mindre alvorlige og og kræver aktioner af en anden art; 3) Den slettede tekst hjemler 
mulighed for strafferetlige foranstaltninger i forbindelse med fremtidige forventninger om, at 
der vil blive indledt en straffesag ved en domstol. Det er ikke acceptabelt, at fremtidige 
forventninger og sandsynligheder danner grundlag for strafferetlige foranstaltninger. Dette 
indebærer en risiko for at krænke grundlæggende menneskerettigheder og skade legitime 
forretninger og interesser.

Ændringsforslag 95
Stanimir Ilchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Initiativ Ændringsforslag

(d) i forbindelse med sager som 
omhandlet i litra a), b) og c), der vedrører 
strafbare handlinger eller overtrædelser, 
som en juridisk person kan drages til 

udgår
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ansvar for eller straffes for i 
udstedelsesstaten.

Or. en

Begrundelse

Vedrørende sletningen af litra d): Strafansvaret er personligt og skal bæres af fysiske 
personer. En juridisk person bør ikke som sådan være ansvarlig inden for strafferettens 
rammer. En sådan kan kun bære et civilt ansvar. Det er kun forbrydelser, der gør sig fortjent 
til strafferetlig forfølgelse.

Ændringsforslag 96
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
i formularen i bilag A skal udfyldes og 
underskrives og indholdets rigtighed 
bekræftes af udstedelsesmyndigheden.

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
udstedes i overensstemmelse med
formularen i direktivets bilag 1. Den skal 
navnlig indeholde følgende oplysninger:

(a) udstedelsesmyndigheden og/eller den 
bekræftende myndighed
(aa) genstanden for og årsagen til den 
europæiske efterforskningskendelse
(ab) de nødvendige oplysninger til 
rådighed om de(n) pågældende person(er)
(ac) en beskrivelse af den strafbare 
handling, der er genstand for 
efterforskning eller retssag og de 
gældende bestemmelser i strafferetten
(ad) en beskrivelse af de(n) 
efterforskningsforanstaltning(er), hvorom 
der er anmodet, og det bevismateriale, 
som skal indsamles.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

2a. En europæisk efterforskningskendelse 
oversættes af de kompetente myndigheder 
i udstedelsesstaten til det officielle sprog 
eller et af de officielle sprog i 
fuldbyrdelsesstaten.
Den formular, hvortil der henvises i bilag 
A, oversættes af de kompetente 
myndigheder i fuldbyrdelsesstaten til det 
officielle sprog eller et af de officielle 
sprog i udstedelsesstaten.

Or. en

Ændringsforslag 98
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

2a. Den europæiske 
efterforskningskendelse i formularen i 
bilag A oversættes af de kompetente 
myndigheder i udstedelsesstaten til det 
officielle sprog eller et af de officielle 
sprog i fuldbyrdelsesstaten i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Denne formulering er taget fra den europæiske beskyttelsesordre, som indeholder 
udtrykkelige bestemmelser om oversættelse.
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Ændringsforslag 99
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 5a

Mindre lovovertrædelser

Hvor fuldbyrdelsesmyndigheden har 
grund til at tro, at:
(a) efterforskningsforanstaltningen 
vedrører en lovovertrædelse, som den 
måske betragter som meget ubetydelig, 
eller
(b) det er sandsynligt, at den endelige 
straf i det pågældende tilfælde vil være 
meget begrænset,
hører fuldbyrdelsesmyndigheden 
udstedelsesmyndigheden om betydningen 
af at udstede 
efterforskningsforanstaltningen i det 
pågældende tilfælde, hvis den europæiske 
udstedelseskendelse ikke indeholder en 
sådan klarlæggelse, eller hvis 
fuldbyrdelsesmyndigheden efter at have 
modtaget efterforskningskendelsen 
mener, at det vil være uforholdsmæssigt at 
udstede den europæiske 
efterforskningskendelse for den mindre 
lovovertrædelse. Efter denne høring kan 
udstedelsesmyndigheden beslutte at 
trække den europæiske 
efterforskningskendelse tilbage.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel medvirker til at sikre, at den europæiske efterforskningskendelse anvendes 
forholdsmæssigt. Uforholdsmæssig anvendelse, som opleves inden for rammerne af den 
europæiske arrestordre, skal undgås.
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Ændringsforslag 100
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 5a

Disse betingelser skal vurderes af 
udstedelsesmyndigheden for hver enkelt 
sag. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden har 
grund til at tro, at:
(a) efterforskningsforanstaltningen er 
uforholdsmæssig, eller
(b) den vedrører en lovovertrædelse, som 
betragtes som meget ubetydelig,
hører fuldbyrdelsesmyndigheden 
udstedelsesmyndigheden om betydningen 
af at fuldbyrde 
efterforskningsforanstaltningen i det 
pågældende tilfælde, hvis kendelsen ikke 
indeholder en sådan klarlæggelse. Efter 
en sådan høring kan 
udstedelsesmyndigheden beslutte at 
trække efterforskningskendelsen tilbage.

Or. en

Begrundelse

Rådet og ordføreren har tilføjet artikel 5a, litra a). Ændringsforslaget relaterer til 
ordførerens lignende ændringsforslag 24, men omfatter konceptet om mindre 
lovovertrædelser, som kan være forskellige i forhold til proportionalitet.

Ændringsforslag 101
Nuno Melo

Forslag til direktiv
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Artikel 5 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 5a

Betingelser for udstedelse og 
fremsendelse af en europæisk 

efterforskningskendelse
1. En europæisk efterforskningskendelse 
udstedes kun, når
udstedelsesmyndigheden er overbevist om, 
at følgende betingelser er opfyldt:
(a) udstedelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse er nødvendig og 
står i et rimeligt forhold til de i artikel 4 
omhandlede formål med retssagen;
(b) de efterforskningsforanstaltninger, der 
er nævnt i den europæiske 
efterforskningskendelse, ville blive 
begæret under de samme vilkår i en 
tilsvarende national sag.
2. Disse betingelser skal vurderes af 
udstedelsesmyndigheden for hver enkelt 
sag.
3. Efter at udstedelsesmyndigheden har 
vurderet, hvorvidt den europæiske 
efterforskningskendelse opfylder 
betingelserne for udstedelse, godkendes 
den, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med direktivet af en 
dommer, undersøgelsesdommer eller 
offentlig anklager inden fremsendelse til 
fuldbyrdelsesmyndigheden. 

Or. en

Begrundelse

Med direktivet fastsættes der systematisk kontrol over proportionalitetskravet for udstedelses-
og fuldbyrdelsesstaten ved anvendelse af artikel 10.

Ændringsforslag 102
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 5 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 5a

1. En europæisk efterforskningskendelse 
udstedes kun, når 
udstedelsesmyndigheden er overbevist om, 
at følgende betingelser er opfyldt:
(a) udstedelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse er nødvendig og 
står i et rimeligt forhold til de i artikel 4 
omhandlede formål med retssagen;
(b) de efterforskningsforanstaltninger, der 
er nævnt i den europæiske 
efterforskningskendelse, ville blive 
begæret under de samme vilkår i en 
tilsvarende national sag.
2. Disse betingelser skal vurderes af 
udstedelsesmyndigheden for hver enkelt 
sag. De skal undtagelsesvist vurderes af 
fuldbyrdelsesmyndigheden, hvis der 
foreligger solide grunde i form af klare og 
objektive beviser for at formode, at 
foranstaltningerne er uforholdsmæssige 
og ikke kan anvendes i en national sag i 
udstedelsesstaten.
3. Efter at udstedelsesmyndigheden har 
vurderet, om den europæiske 
efterforskningskendelse opfylder 
betingelserne for udstedelse, godkendes 
den i overensstemmelse med direktivet af 
en dommer, en domstol, en 
undersøgelsesdommer eller en anklager, 
inden den fremsendes til 
fuldbyrdelsesmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 103
Rosario Crocetta
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Initiativ Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat kan udpege en central 
myndighed eller, hvis dens retssystem 
tillader det, flere centrale myndigheder til 
at bistå de kompetente judicielle 
myndigheder, jf. dog artikel 2, litra b). En 
medlemsstat kan, hvis det er nødvendigt på 
grund af dens interne retssystem, overdrage 
den administrative fremsendelse og 
modtagelse af europæiske 
efterforskningskendelser samt anden 
officiel korrespondance i den forbindelse 
til sin eller sine centrale myndigheder.

2. Hver medlemsstat kan udpege en central 
myndighed eller, hvis dens retssystem 
tillader det, flere centrale myndigheder til 
at bistå de kompetente judicielle 
myndigheder, jf. dog artikel 2, litra b). En 
medlemsstat kan, hvis det er nødvendigt på 
grund af dens interne retssystem, overdrage 
den administrative fremsendelse og 
modtagelse af europæiske 
efterforskningskendelser samt anden 
officiel korrespondance i den forbindelse 
til sin eller sine centrale myndigheder.
Medlemmerne af den centrale myndighed 
udnævnes af organer bestående af 
dommere, der vælger dem blandt 
dommerstanden. Selv om denne 
myndighed ikke har 
efterforskningsbeføjelser, er den forpligtet 
til at overholde tavshedspligt og 
legalitetsprincippet, på samme måde som 
det normalt er tilfældet for 
undersøgelsesdommerne under udøvelse 
af deres embede.

Or. it

Ændringsforslag 104
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Initiativ Ændringsforslag

3. Hvis udstedelsesmyndigheden ønsker 
det, kan fremsendelsen foregå ved hjælp af 
det europæiske retlige netværks sikre 
telekommunikationssystem.

3. Hvis udstedelsesmyndigheden ønsker 
det, kan fremsendelsen foregå ved hjælp af 
det europæiske retlige netværks sikre 
telekommunikationssystem eller gennem 
Eurojust.
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Or. it

Ændringsforslag 105
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Initiativ Ændringsforslag

4. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden er 
ukendt, skal udstedelsesmyndigheden på 
alle måder, herunder gennem 
kontaktpunkterne i det europæiske retlige 
netværk, forsøge at fremskaffe de 
nødvendige oplysninger fra 
fuldbyrdelsesstaten.

4. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden er 
ukendt, skal udstedelsesmyndigheden på 
alle måder, herunder gennem Eurojust og
kontaktpunkterne i det europæiske retlige 
netværk, forsøge at fremskaffe de 
nødvendige oplysninger fra 
fuldbyrdelsesstaten.

Or. it

Ændringsforslag 106
Stanimir Ilchev

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Initiativ Ændringsforslag

6. Alle vanskeligheder i forbindelse med 
fremsendelsen eller ægtheden af 
dokumenter, der er nødvendige for 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, løses ved direkte 
kontakter mellem de berørte udstedelses-
og fuldbyrdelsesmyndigheder eller, hvor 
det er relevant, ved inddragelse af 
medlemsstaternes centrale myndigheder.

6. Alle vanskeligheder i forbindelse med 
fremsendelsen eller ægtheden af 
dokumenter, der er nødvendige for 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, løses ved direkte 
kontakter mellem de berørte udstedelses-
og fuldbyrdelsesmyndigheder eller, hvor 
det er relevant, ved inddragelse af 
medlemsstaternes centrale myndigheder. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden skal verificere 
ægtheden af den europæiske 
efterforskningskendelse og 
udstedelsesmyndighedens kompetence.

Or. en
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Ændringsforslag 107
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Initiativ Ændringsforslag

6. Alle vanskeligheder i forbindelse med 
fremsendelsen eller ægtheden af 
dokumenter, der er nødvendige for 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, løses ved direkte 
kontakter mellem de berørte udstedelses-
og fuldbyrdelsesmyndigheder eller, hvor 
det er relevant, ved inddragelse af 
medlemsstaternes centrale myndigheder.

6. Alle vanskeligheder i forbindelse med 
fremsendelsen eller ægtheden af 
dokumenter, der er nødvendige for 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, løses ved direkte 
kontakter mellem de berørte udstedelses-
og fuldbyrdelsesmyndigheder eller, hvor 
det er relevant, ved inddragelse af 
medlemsstaternes centrale myndigheder.
Eurojust yder inden for rammen af sine 
beføjelser bistand i forbindelse med 
ethvert spørgsmål vedrørende udstedelse, 
oversendelse og fuldbyrdelse af den 
europæiske efterforskningskendelse for at 
forenkle dens anvendelse.

Or. it

Ændringsforslag 108
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

2a. Enhver supplerende europæisk 
efterforskningskendelse skal attesteres i 
overensstemmelse med artikel 5 og 
godkendes i overensstemmelse med artikel 
5a.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at enhver supplerende europæisk efterforskningskendelse udstedes efter samme 
kriterier som en oprindelig europæisk efterforskningskendelse.

Ændringsforslag 109
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Initiativ Ændringsforslag

3. Udstedelsesmyndigheden kan anmode 
om, at en eller flere myndigheder i 
udstedelsesstaten bistår med fuldbyrdelsen 
af den europæiske efterforskningskendelse 
som støtte til de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
efterkomme denne anmodning, forudsat at 
en sådan deltagelse ikke er i modstrid med 
de grundlæggende retsprincipper i 
fuldbyrdelsesstaten.

3. Udstedelsesmyndigheden kan anmode 
om, at en eller flere myndigheder i 
udstedelsesstaten bistår med fuldbyrdelsen 
af den europæiske efterforskningskendelse 
som støtte til de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
efterkomme denne anmodning, forudsat at:

(a) en sådan deltagelse ikke er i modstrid 
med fuldbyrdelsesmyndighedens 
nationale ret;
(aa) en sådan deltagelse ikke er til skade 
for dens væsentlige nationale 
sikkerhedsinteresser; og
(ab) deltagelsen af myndigheder fra 
udstedelsesstaten ikke vil lægge for stor 
en byrde på fuldbyrdelsesstatens midler.
Myndigheder fra udstedelsesstaten, der er 
til stede i fuldbyrdelsesstaten, er underlagt 
loven i fuldbyrdelsesstaten under 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse. De pågældende 
myndigheder har ingen 
retshåndhævelsesbeføjelser på 
fuldbyrdelsesstatens territorium.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at klarlægge, hvilke betingelser og retlige krav embedsmænd fra en anden 
medlemsstat skal opfylde for at deltage i efterforskningen i en anden medlemsstat, og hvad 
deres retsstilling er.

Ændringsforslag 110
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) efterforskningsforanstaltningen i den 
europæiske efterforskningskendelse findes 
i henhold til lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten, men dens anvendelse
er begrænset til en liste eller kategori af 
lovovertrædelser, der ikke omfatter den 
lovovertrædelse, der er omfattet af den 
europæiske efterforskningskendelse eller

(b) efterforskningsforanstaltningen i den 
europæiske efterforskningskendelse findes 
i henhold til lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten, men er ikke tilladt i en 
tilsvarende sag eller

Or. en

Ændringsforslag 111
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Initiativ Ændringsforslag

(c) den efterforskningsforanstaltning, som 
fuldbyrdelsesmyndigheden har valgt, vil få 
samme resultat som den foranstaltning, der 
følger af den europæiske 
efterforskningskendelse, med mindre 
indgribende midler.

(c) den efterforskningsforanstaltning, som 
fuldbyrdelsesmyndigheden har valgt, vil få 
samme resultat som den foranstaltning, der 
følger af den europæiske 
efterforskningskendelse, med mindre 
påtrængende midler.

Or. en
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Ændringsforslag 112
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Initiativ Ændringsforslag

2. Når fuldbyrdelsesmyndigheden beslutter 
at benytte sig af muligheden i stk. 1, skal 
den først underrette
udstedelsesmyndigheden, der kan beslutte 
at trække den europæiske 
efterforskningskendelse tilbage.

2. Når fuldbyrdelsesmyndigheden beslutter 
at benytte sig af muligheden i stk. 1, skal 
den med eventuel bistand fra Eurojust 
først rådføre sig med 
udstedelsesmyndigheden for at finde frem 
til de alternative foranstaltninger, der 
bedst egner sig tilde aktuelle 
omstændigheder, og efter denne 
høringsfase underretter 
fuldbyrdelsesmyndigheden officielt 
udstedelsesmyndigheden, der kan beslutte 
at trække den europæiske 
efterforskningskendelse tilbage.

Or. it

Ændringsforslag 113
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

2a. Hvor efterforskningsforanstaltningen 
fastsat i den europæiske 
efterforskningskendelse ikke eksisterer i 
fuldbyrdelsesmyndighedens nationale 
lovgivning, eller den ikke ville være til 
rådighed i en tilsvarende national sag, og 
hvis der ikke findes andre 
efterforskningsforanstaltninger, som vil 
have samme resultat som den anmodede 
foranstaltning, underretter 
fuldbyrdelsesmyndigheden 
udstedelsesmyndigheden om, at det ikke 
har været muligt at yde den anmodede 
assistance.
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Or. en

Ændringsforslag 114
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

(aa) den europæiske 
efterforskningskendelse er i modstrid med 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder eller de forfatningsmæssige 
principper i fuldbyrdelsesstaten.

Or. it

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

(ab) den europæiske 
efterforskningskendelse henviser til fakta, 
der ikke udgør en strafbar handling eller 
lovovertrædelse i henhold til 
fuldbyrdelsesmyndighedens nationale 
lovgivning, undtagen på de betingelser og 
for de strafbare handlinger, hvortil der 
henvises i artikel 2, stk. 2, i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og 
om procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstater1, der ikke skal være 
underlagt dobbelt strafbarhed.
_______________

1 EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at oprette et sammenhængende system angående dobbelt strafbarhed 
mellem direktivet om den europæiske efterforskningskendelse og de eksisterende 
bestemmelser i artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske 
arrestordre. Medlemsstaterne bør ikke have kontrol over dobbelt strafbarhed i forbindelse 
med de 32 lovovertrædelser og de betingelser, der er angivet i de førnævnte bestemmelser.

Ændringsforslag 116
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

(aa) den europæiske 
efterforskningskendelse omhandler fakta, 
der ikke udgør en sanktion vedrørende en 
strafbar handling i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning;

Or. {EN}en

Ændringsforslag 117
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

(aa) hvor princippet om domstolenes 
uafhængighed og upartiskhed er 
overtrådt;

Or. en

Ændringsforslag 118
Kinga Göncz
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

(ab) hvor der foreligger klare beviser for, 
at de grundlæggende rettigheder for den 
person, der retsforfølges, er krænket, eller 
at personen ikke har haft adgang til 
advokatbistand og ikke har fået tildelt en 
tolk - hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 119
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

(da) hvis den handling, for hvilken der er 
udstedt en efterforskningskendelse, ikke 
udgør en lovovertrædelse i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og hvis 
den anmodede 
efterforskningsforanstaltning er en 
tvangsforanstaltning, herunder hvor den 
vil medføre ransagning eller pågribelse, 
kropsvisitation eller indhentning af 
legemsmateriale eller biometriske data, 
f.eks. dna eller fingeraftryk.

Or. en

Begrundelse

Vi er enige i ordførerens nye formulering og udvidede begrundelser for afvisning. Accept af 
dobbelt strafbarhed for alt vil imidlertid sætte det retlige samarbejde alt for langt tilbage. 
Dobbelt strafbarhed skal udelukkende kontrolleres, hvis den pågældende foranstaltning er en 
tvangsforanstaltning.
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Ændringsforslag 120
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

1a. I tilfælde af modstrid med de 
forfatningsmæssige principper i 
fuldbyrdelsesstaten kan den europæiske 
efterforskningskendelse anfægtes ved en 
domstol i fuldbyrdelsesstaten.

Or. it

Ændringsforslag 121
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

1b. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan ikke 
påberåbe sig nogen ret til indsigelse mod 
den europæiske efterforskningskendelse, 
når efterforskningen kræves af årsager 
knyttet til lovovertrædelser vedrørende 
organiseret kriminalitet, mafia og 
terrorisme, undtagen når den europæiske 
efterforskningskendelse indeholder 
overtrædelser af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder eller de 
forfatningsmæssige principper i 
fuldbyrdelsesstaten.

Or. it

Ændringsforslag 122
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 5

Initiativ Ændringsforslag

5. Hvis det i en specifik sag ikke er muligt 
for den kompetente 
fuldbyrdelsesmyndighed at overholde 
fristen i stk. 3, underretter den hurtigst 
muligt med ethvert middel den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten om 
grundene til forsinkelsen og om, hvor lang 
tid der skønnes nødvendig, før afgørelsen 
kan træffes. I dette tilfælde kan fristen i 
stk. 3 forlænges med højst 30 dage.

5. Hvis det i en specifik sag ikke er muligt 
for den kompetente 
fuldbyrdelsesmyndighed at overholde 
fristen i stk. 3 eller i forbindelse med en 
specifik dato som fastsat i stk. 2, 
underretter den hurtigst muligt med ethvert 
middel den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten om grundene til 
forsinkelsen og om, hvor lang tid der 
skønnes nødvendig, før afgørelsen kan 
træffes. I dette tilfælde kan fristen i stk. 3 
forlænges med højst 30 dage.

Or. en

Ændringsforslag 123
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden overfører 
uden unødig forsinkelse det bevismateriale, 
der er modtaget som et resultat af 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, til 
udstedelsesstaten. Når det kræves i den 
europæiske efterforskningskendelse, og 
hvis det er muligt i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens nationale lovgivning, 
overføres bevismaterialet omgående til de 
kompetente myndigheder i 
udstedelsesstaten, der bistår ved 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse i henhold til artikel 
8, stk. 3.

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden overfører 
uden unødig forsinkelse det bevismateriale, 
der er modtaget eller allerede er i 
fuldbyrdelsesstatens kompetente 
myndigheds besiddelse som et resultat af 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, til 
udstedelsesstaten. Når det kræves i den 
europæiske efterforskningskendelse, og 
hvis det er muligt i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens nationale lovgivning, 
overføres bevismaterialet omgående til de 
kompetente myndigheder i 
udstedelsesstaten, der bistår ved 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse i henhold til artikel 
8, stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 124
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden overfører 
uden unødig forsinkelse det bevismateriale, 
der er modtaget som et resultat af 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, til 
udstedelsesstaten. Når det kræves i den 
europæiske efterforskningskendelse, og 
hvis det er muligt i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens nationale lovgivning,
overføres bevismaterialet omgående til de 
kompetente myndigheder i 
udstedelsesstaten, der bistår ved 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse i henhold til artikel 
8, stk. 3.

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden overfører 
uden unødig forsinkelse det bevismateriale, 
der er modtaget som et resultat af 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, til 
udstedelsesstaten. Når det kræves i den 
europæiske efterforskningskendelse, 
overføres bevismaterialet omgående til de 
kompetente myndigheder i 
udstedelsesstaten, der bistår ved 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse i henhold til artikel 
8, stk. 3.

Or. it

Ændringsforslag 125
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

2a. Når de pågældende genstande, 
dokumenter eller data allerede er 
relevante i forbindelse med andre sager, 
kan fuldbyrdelsesmyndigheden efter en 
udtrykkelig anmodning og efter høring af 
udstedelsesmyndigheden midlertidigt 
overføre bevismaterialet, forudsat at dette 
tilbageleveres til fuldbyrdelsesstaten, så 
snart det ikke længere skal anvendes i 
udstedelsesstaten eller på et andet 
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tidspunkt, som er aftalt mellem de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 126
Nuno Melo

Forslag til direktiv
Artikel 13

Initiativ Ændringsforslag

Retsmidler stilles til rådighed for de 
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

De berørte parter, herunder tredjeparter i 
god tro, har med henblik på at varetage 
deres legitime interesser ret til 
domstolsprøvelse af anerkendelsen og 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse ved en domstol i 
fuldbyrdelsesstaten.
1a. De materielle grunde for afsigelse af 
den europæiske efterforskningskendelse 
kan kun anfægtes ved appel for en domstol 
i udstedelsesstaten.

1b. Når et retsmiddel iværksættes i 
henhold til stk. 1, underrettes den 
judicielle myndighed herom samt om 
grundene til det pågældende retsmiddel, 
så myndigheden kan udøve sine 
processuelle rettigheder.
1c. Når der ikke rejses tvivl om 
nødvendigheden af at sikre fortrolighed i 
efterforskningen, jf. artikel 18, stk. 1, 
giver myndighederne i udstedelsesstaten 
og fuldbyrdelsesstaten de berørte parter 
relevante og passende oplysninger for at 
sikre, at disse effektivt kan iværksætte de 
retsmidler, der er fastlagt i ovenstående 
stykker.
1d. Et indbragt retsmiddel har kun en 
overførende virkning og kan ikke 
suspendere fuldbyrdelsen af den 
efterforskningsforanstaltning, som 
udstedelsesstaten har anmodet om.
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1e. Til trods herfor fremsendes 
indhentede beviser kun til 
udstedelsesstaten i afventning af et 
retsmiddel efter endelig beslutning 
vedrørende det pågældende retsmiddel.
1f. Den berørte part kan anmode om en 
suspenderende virkning ved at indgive et 
retsmiddel, som viser at fuldbyrdelsen af 
anmodningen fra udstedelsesstaten vil 
være til alvorlig eller uoprettelig skade for 
hende/ham.
1g. For så vidt angår det foregående 
stykke kan domstolen suspendere 
foranstaltningen for at garantere den 
berørte parts interesser under 
hensyntagen til opretholdelsen af 
bevismateriale og gyldigheden af 
anmodningen fra udstedelsesstaten.
1h. Til trods for anvendelsen af stk. 1e i 
denne artikel kan udstedelsesstaten 
anmode om, at de indsamlede beviser 
overføres, indtil der kan træffes en 
endelig beslutning om retsmidlet, hvis det 
viser sig, at fuldbyrdelsesstatens 
tilbageholdelse af beviser kan gøre 
uoprettelig skade og ødelægge den 
efterforskning, som anmodningen har 
berettiget til.
1i. Med henblik på det foregående stykke 
og i tilfælde af et retsmiddel med positivt 
udfald fra den berørte parts side skal de 
beviser, der er overført til 
udstedelsesstaten under proceduren for 
retsmidler, ikke anvendes, eller også skal 
de tilintetgøres, alt efter den relevante sag 
og bevisernes karakter.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sikre effektiv ret til retsmidler for alle berørte parter, men samtidig 
sikre, at de ikke vil blive anvendt udelukkende som udskydelsesmekanisme med henblik på at 
hindre effektiviteten af den efterforskning, som anmodningen har berettiget til.
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Ændringsforslag 127
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 13

Initiativ Ændringsforslag

Retsmidler stilles til rådighed for de 
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for, at alle berørte parter 
kan udstede, anerkende og fuldbyrde en 
europæisk efterforskningskendelse ved en 
domstol med det formål at pleje deres 
legitime interesser. 

1a. De kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten søges om retsmidler 
mod anerkendelse og fuldbyrdelse af den 
europæiske efterforskningskendelse i 
overensstemmelse med det pågældende 
stats retspraksis.
1b. Retsmidler mod udstedelse af den 
europæiske efterforskningskendelse, 
herunder spørgsmålet om, hvorvidt 
betingelserne, hvortil der henvises i 
artikel 5a, stk. 1, er opfyldt, kan 
udelukkende søges gennem de kompetente 
myndigheder i udstedelsesstaten. 
Udstedelsesstaten skal sikre, at de 
pågældende retsmidler også kan være til 
rådighed i en sammenlignelig national 
sag.
1c. Udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndighederne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for, at der 
kan søges om retsmidler i henhold til stk. 
1a og 1b, navnlig ved fremlæggelse af 
relevante og tilstrækkelige oplysninger til 
de berørte parter eller personer i et 
letforståeligt sprog om mulighederne for 
at søge om de pågældende retsmidler. 
Udstedelsesstaten skal fremlægge 
oplysninger baseret på de retsmidler, der 
er til rådighed mod udstedelse af den 
europæiske efterforskningskendelse og 
mod den efterforskningsforanstaltning, 
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som iværksættes med kendelsen.
1d. Medlemsstaterne sikrer, at de 
tidsfrister for anmodning om et 
retsmiddel, hvortil der henvises i stk. 1a 
og 1b, følges på en måde, som garanterer 
muligheden for effektivt forsvar af de 
pågældende retsmidler for berørte parter 
eller personer. 
1e. Hvis der anmodes om et retsmiddel i 
henhold til stk. 1a i fuldbyrdelsesstaten, 
skal fuldbyrdelsesstatens kompetente 
myndigheder informere 
udstedelsesmyndigheden herom og om 
grundene til anmodning om det 
pågældende retsmiddel, således at 
udstedelsesmyndigheden kan fremlægge 
de argumenter, som efter myndighedens 
opfattelse er nødvendige. 
Udstedelsesmyndigheden informeres om 
resultatet af sagen.
1f. Hvis der anmodes om et retsmiddel i 
henhold til stk. 1b i udstedelsesstaten, skal 
de kompetente myndigheder i 
udstedelsesstaten informere 
fuldbyrdelsesmyndigheden herom og om 
grundene til anmodning om det 
pågældende retsmiddel, således at 
fuldbyrdelsesmyndigheden kan fremlægge 
de argumenter, som efter myndighedens 
opfattelse er nødvendige. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden informeres 
om resultatet af sagen.
1g. Fuldbyrdelsesstaten suspenderer 
overførslen af det bevismateriale, der er 
fremskaffet, mens den afventer udfaldet 
af et retsmiddel i overensstemmelse med 
stk. 1a eller 1b.
1h. Hvis berørte parter eller personer i 
fuldbyrdelsesstaten gør indsigelse for så 
vidt angår de materielle grunde for 
udstedelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, fremsendes disse 
umiddelbart efter til 
udstedelsesmyndigheden. 
Udstedelsesmyndigheden informerer 
fuldbyrdelsesmyndigheden om, hvorvidt 
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fremsendelse i overensstemmelse med den 
første kendelse betragtes som et 
retsmiddel, eller hvorvidt der er anmodet 
om et retsmiddel på en anden måde. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden suspenderer 
overførslen af bevismaterialet, mens den 
afventer oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Teksten er taget fra den europæiske bevissikringskendelse med få ændringer.
Medlemsstaterne skal sikre, at berørte parter også har adgang til et retsmiddel mod 
udstedelse af en europæisk efterforskningskendelse (stk. 1). Således ordførerens strategi med 
at muliggøre suspendering af overførslen af beviser, mens udfaldet af et retsmiddel afventes 
(stk. 1g). I henhold til stk. 1h kan borgere, der er berørt af en europæisk 
efterforskningskendelse, også gøre indsigelse mod udstedelse af en europæisk 
efterforskningskendelse i fuldbyrdelsesstaten.

Ændringsforslag 128
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 13

Initiativ Ændringsforslag

Retsmidler stilles til rådighed for de 
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

Retsmidler stilles til rådighed for de 
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i
udstedelsesstaten eller i 
fuldbyrdelsesstaten.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af princippet om gensidig anerkendelse af efterforskningsforanstaltninger på det 
strafferetlige område forudsætter en garanti for en effektiv retsbeskyttelse af den berørte 
borger. Hvis den berørte kun havde mulighed for retsbeskyttelse i udstedelsesstaten, så ville 
en manglende forståelse for det som oftest fremmede retssystem og sprogvanskeligheder gøre 
det i urimelig grad vanskeligt at gøre sine rettigheder effektivt gældende.
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Ændringsforslag129
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 13

Initiativ Ændringsforslag

Retsmidler stilles til rådighed for de 
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

Medlemsstaterne sikrer, at alle berørte 
parter, herunder tredjeparter i god tro, har 
adgang til retsmidler mod anerkendelse 
og fuldbyrdelse af en europæisk
efterforskningskendelse, der
svarer til retsmidler, der ville være til 
rådighed i en tilsvarende national sag, for 
en domstol i fuldbyrdelsesstaten.
1a. De materielle grunde for afsigelse af 
den europæiske efterforskningskendelse 
kan kun anfægtes ved appel for en domstol 
i udstedelsesstaten, medmindre de 
pågældende grunde relaterer til den 
europæiske efterforskningskendelses 
proportionalitet eller er tydeligt 
uberettiget.

Or. de

Ændringsforslag130
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 13

Initiativ Ændringsforslag

Retsmidler stilles til rådighed for de
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

De berørte parter, herunder tredjeparter, 
kan få stillet et retsmiddel til rådighed 
mod anerkendelse og fuldbyrdelse af en 
europæisk efterforskningskendelse som 
forsvar for lovlige interesser, ved en 
domstol i fuldbyrdelsesstaten.
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1a. De materielle grunde for afsigelse af 
den europæiske efterforskningskendelse 
kan kun anfægtes ved appel for en domstol 
i udstedelsesstaten.

1b. Når et retsmiddel iværksættes i 
henhold til stk. 1, underrettes den 
judicielle myndighed herom samt om 
grundene til det pågældende retsmiddel, 
så myndigheden kan udøve sine 
processuelle rettigheder.
1c. Når der ikke rejses tvivl om 
nødvendigheden af at sikre fortrolighed i 
efterforskningen, jf. artikel 18, stk. 1, 
giver myndighederne i udstedelsesstaten 
og fuldbyrdelsesstaten de berørte parter 
relevante og passende oplysninger for at 
sikre, at disse effektivt kan iværksætte de 
retsmidler, der er fastlagt i ovenstående 
stykker.
1d. Hvis der i overensstemmelse med 
artikel 12 allerede er overført beviser, og 
anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af en 
europæisk efterforskningskendelse er 
anfægtet med succes i fuldbyrdelsesstaten, 
tages der hensyn til denne beslutning i 
udstedelsesstaten i overensstemmelse med 
dennes nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Der skal være adgang til effektive retsmidler hurtigst muligt. Den situation, der kan opstå, 
når en europæisk efterforskningskendelse er anfægtet med succes, men hvor beviserne 
allerede er overført til en anden medlemsstat, skal håndteres med anvendelse af de allerede 
eksisterende regler i medlemsstaterne i tråd med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 131
Birgit Sippel

Forslag til direktiv



AM\891612DA.doc 51/84 PE480.869v01-00

DA

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at tidsfristerne 
for indbringelse af en sag som nævnt i stk. 
1, anvendes på en måde, som sikrer, at de 
berørte parter har adgang til effektive 
retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 132
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Med henblik på at varetage legitime 
interesser skal medlemsstaterne sikre, at 
alle berørte parter har adgang til 
retsmidler, der også vil være til rådighed i 
en sammenlignelig national sag, for at 
anfægte anerkendelsen eller 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse eller den 
pågældende 
efterforskningsforanstaltning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er retsmidler til rådighed, ikke blot for at anfægte 
efterforskningsforanstaltningen, men også anerkendelsen og fuldbyrdelsen i sager, hvor de 
berørte parter i henhold til den nationale lovgivning skal informeres inden eller efter 
gennemførelse af den pågældende foranstaltning.

Ændringsforslag 133
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
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Artikel 14 - titlen

Initiativ Ændringsforslag

Grunde til at udsætte anerkendelsen eller
fuldbyrdelsen

Grunde til at udsætte fuldbyrdelsen

Or. it

Ændringsforslag 134
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Initiativ Ændringsforslag

1. Anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af en 
europæisk efterforskningskendelse kan 
udsættes i fuldbyrdelsesstaten såfremt:

1. Fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse kan udsættes i 
fuldbyrdelsesstaten såfremt:

Or. it

Ændringsforslag 135
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a

Initiativ Ændringsforslag

1a. Når de pågældende genstande, 
dokumenter eller data i forvejen vedrører 
en anden procedure, kan 
fuldbyrdelsesmyndigheden efter 
udtrykkelig anmodning fra og efter at 
have rådført sig med 
udstedelsesmyndigheden sørge for en 
midlertidig overførsel af beviserne på 
betingelse af, at de tilbageleveres til 
fuldbyrdelsesstaten, så snart de ikke 
længere er nødvendige i udstedelsesstaten 
eller på et hvilket som helst andet 
tidspunkt ifølge aftale med de kompetente 
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myndigheder.

Or. it

Ændringsforslag 136
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra b – litra i

Initiativ Ændringsforslag

i) om enhver afgørelse truffet i henhold 
artikel 10, stk. 1;

i) om enhver afgørelse truffet i henhold 
artikel 9 eller 10;

Or. en

Ændringsforslag 137
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

Udstedelsesmyndigheden informerer 
straks fuldbyrdelsesmyndigheden om 
enhver ændring til den europæiske 
efterforskningskendelse eller udløb eller 
ophævelse af kendelsen.

Or. en

Begrundelse

For at værne om retssikkerheden er det vigtigt, at den europæiske efterforskningskendelse 
annulleres i både udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndigheden, hvis den ikke kan gennemføres. 

Ændringsforslag 138
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

4a. Personoplysninger, der behandles i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, bør beskyttes i henhold til Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. 
november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager1 samt i henhold til de 
principper, der er fastlagt i Europarådets 
konvention fra 1981 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger.
_______________

1 EUT 350 af 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Ændringsforslag 139
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 b (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

4b. Beviser, der er indsamlet under den 
europæiske efterforskningskendelse, må 
ikke anvendes til andre formål end 
forebyggelse, efterforskning, opdagelse 
eller retsforfølgning af en lovovertrædelse 
eller håndhævelse af strafferetlige 
sanktioner og udøvelse af retten til 
forsvar.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 c (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

4c. Medlemsstaterne sikrer, at den 
myndighed, der kontrollerer 
personoplysningerne, træffer alle rimelige 
foranstaltninger til indførelse af 
gennemsigtige og lettilgængelige 
politikker med hensyn til behandling af 
personoplysninger og sikring af personers 
adgang til retsmidler i henhold til artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 141
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 d (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

4d. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder vedtager 
politikker og træffer tilstrækkelige 
foranstaltninger til at sikre, at behandling 
af personoplysninger foretages i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 142
Nuno Melo

Forslag til direktiv
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Artikel 18 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

Omkostninger

Alle omkostninger i relation til en 
anmodning om efterforskning med 
henblik på at indhente beviser skal deles 
ligeligt mellem udstedelses- og 
fuldbyrdelsesstaten, medmindre begge de 
pågældende stater i konkrete sager i 
forvejen har aftalt en anden fordeling af 
omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

For at kunne dele ansvaret med hensyn til fuldbyrdelsen af en anmodning om en europæisk 
efterforskningskendelse skal omkostningerne fordeles ligeligt. Dette vil forhindre unødvendig 
og utilsigtet forvaltning i forbindelse med en europæisk efterforskningskendelse i tilfælde, 
hvor kun en af parterne skulle afholde omkostningerne. Det er muligt i forbindelse med 
konkrete sager og under specifikke omstændigheder at indgå en aftale i forvejen om fordeling 
af omkostninger. 

Ændringsforslag 143
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 18a

Betingelser for anvendelse af 
personoplysninger

1. Personoplysninger, der behandles i 
forbindelse med gennemførelsen af dette 
direktiv, skal beskyttes i henhold til Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. 
november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
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kriminalsager1 samt i henhold til de 
principper, der er fastlagt i Europarådets 
konvention fra 1981 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger.
2. Personoplysninger, der er indsamlet i 
henhold til direktivet, kan anvendes af 
udstedelsesstaten til procedurer, hvortil 
der kan udstedes en europæisk 
efterforskningskendelse.
Til alle andre formål end de formål, der er 
beskrevet i dette stykke, kan 
personoplysninger, som er indsamlet i 
henhold til direktivet, udelukkende 
anvendes med forudgående samtykke fra 
fuldbyrdelsesstaten, medmindre 
udstedelsesstaten har fået den registrerede 
persons samtykke. 
3. Fuldbyrdelsesstaten kan under særlige 
omstændigheder i en sag kræve, at 
medlemsstaten, hvortil 
personoplysningerne er overført, 
fremlægger oplysninger om anvendelsen 
af de pågældende oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 144
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 19 – titel

Initiativ Ændringsforslag

Midlertidig overførsel til udstedelsesstaten 
af varetægtsfængslede med henblik på 
efterforskning

Midlertidig overførsel til udstedelsesstaten 
af varetægtsfængslede med henblik på at 
træffe en efterforskningsforanstaltning

Or. en



PE480.869v01-00 58/84 AM\891612DA.doc

DA

Ændringsforslag 145
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes til midlertidig overførsel af en
varetægtsfængslet i fuldbyrdelsesstaten for 
at få foretaget en 
efterforskningsforanstaltning, hvortil hans 
tilstedeværelse på udstedelsesstatens 
område er påkrævet, forudsat at han sendes 
tilbage inden for den periode, 
fuldbyrdelsesstaten præciserer.

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes til midlertidig overførsel af en 
varetægtsfængslet i fuldbyrdelsesstaten 
med henblik på at træffe en 
efterforskningsforanstaltning for at 
indsamle beviser i forbindelse med en 
verserende sag, hvortil hans 
tilstedeværelse på udstedelsesstatens 
område er påkrævet, forudsat at han sendes 
tilbage inden for den periode, 
fuldbyrdelsesstaten præciserer.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

1a. Inden fuldbyrdelse af en europæisk 
efterforskningskendelse skal den 
pågældende person have mulighed for at 
komme med en udtalelse til 
fuldbyrdelsesmyndigheden om den 
midlertidige overførsel. Hvis 
fuldbyrdelsesstaten finder det nødvendigt 
på grund af den pågældende persons 
alder eller fysiske eller mentale tilstand, 
overdrages muligheden til personens 
juridiske repræsentant. Der skal tages 
højde for personens udtalelse i 
beslutningen om fuldbyrdelse af en 
europæisk efterforskningskendelse.

Or. en
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Begrundelse

Det er logisk, at personer, der skal overføres, har samme rettigheder i henhold til artikel 19 
og 20, uanset hvilken stat de skal overføres fra.

Ændringsforslag 147
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

a) den varetægtsfængslede ikke giver sit 
samtykke eller

a) den judicielle myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten af egen drift eller efter 
anmodning fra den varetægtsfængslede 
finder overførslen uantagelig af årsager 
vedrørende igangværende retssager eller
af sikkerhedsårsager;

Or. it

Ændringsforslag 148
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) overførslen kan tænkes at forlænge 
hans tilbageholdelse.

(b) den varetægtsfængsledes overførsel 
kan tænkes at forlænge hans 
tilbageholdelse.

Or. it

Ændringsforslag 149
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

personen, der skal overføres, risikerer at 
blive udsat for tortur, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf.

Or. en

Ændringsforslag 150
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ba) udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndighederne kan ikke 
indgå en aftale om tilrettelæggelse af den 
midlertidige overførsel.

Or. en

Begrundelse

Det er logisk, at betingelserne for overførsel af fængslede personer i artikel 19 og 20 skal 
være identiske.

Ændringsforslag 151
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ba) Tilbageholdelsesforholdene i 
udstedelsesstaten er ikke tilstrækkelige til 
at garantere de grundlæggende 
rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Initiativ Ændringsforslag

4. De praktiske ordninger vedrørende 
midlertidig overførsel af personen og den 
dato, hvor han skal vende tilbage til 
fuldbyrdelsesstatens område, aftales 
mellem de berørte medlemsstater.

4. De praktiske ordninger vedrørende 
midlertidig overførsel af personen og de 
datoer, hvor han skal overføres fra og
vende tilbage til fuldbyrdelsesstatens 
område, aftales mellem de berørte 
medlemsstater. De praktiske ordninger 
skal sikre, at personen tilbageholdes i 
varetægtsfængsel med samme 
sikkerhedsniveau og i overensstemmelse 
med hans fysiske og mentale tilstand som 
i udstedelsesstaten.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at den person, der skal overføres, ikke tilbageholdes under vanskeligere 
fængselsforhold i den stat, som personen er overført til, end i hjemstaten. En person i et åbent 
fængsel skal ikke tilbageholdes i et fængsel med høj sikkerhed.

Ændringsforslag 153
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Initiativ Ændringsforslag

4. De praktiske ordninger vedrørende 
midlertidig overførsel af personen og den 
dato, hvor han skal vende tilbage til 
fuldbyrdelsesstatens område, aftales 
mellem de berørte medlemsstater.

4. De praktiske ordninger vedrørende 
midlertidig overførsel af personen,
herunder de særlige omstændigheder for 
hans tilbageholdelsesforhold i 
udstedelsesstaten, og de datoer, hvor han 
skal overføres fra og vende tilbage til 
fuldbyrdelsesstatens område, aftales 
mellem de berørte medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 154
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5

Initiativ Ændringsforslag

5. Den overførte person forbliver 
varetægtsfængslet på udstedelsesstatens 
område og eventuelt på den medlemsstats 
område, gennem hvilket der ønskes transit, 
medmindre fuldbyrdelsesstaten anmoder 
om hans løsladelse.

5. Den overførte person forbliver 
varetægtsfængslet på udstedelsesstatens 
område og eventuelt på den medlemsstats 
område, gennem hvilket der ønskes transit, 
i forhold til de handlinger eller domme, 
som er årsagen til varetægtsfængslingen i 
fuldbyrdelsesstaten, medmindre 
fuldbyrdelsesstaten anmoder om hans 
løsladelse.

Or. en

Ændringsforslag 155
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Initiativ Ændringsforslag

7. En overført person bliver ikke 
retsforfulgt eller tilbageholdt eller 
underlagt nogen andre begrænsninger i sin 
personlige frihed for handlinger eller 
domme forud for hans afgang fra 
fuldbyrdelsesstatens område og som ikke 
specificeret i den europæiske 
efterforskningskendelse.

7. Uden præjudice for stk. 5 bliver en
overført person ikke retsforfulgt eller 
tilbageholdt eller underlagt nogen andre 
begrænsninger i sin personlige frihed i 
udstedelsesstaten for handlinger begået 
eller domme afsagt inden hans afgang fra 
fuldbyrdelsesstatens område og som ikke
specificeret i den europæiske 
efterforskningskendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8

Initiativ Ændringsforslag

8. Den immunitet, der følger af stk. 7, 
ophører, når den overførte person i en 
periode på 15 dage i træk fra den dato, 
hvor hans tilstedeværelse ikke længere er 
ønsket af de judicielle myndigheder har 
haft mulighed for at rejse, men ikke desto 
mindre er forblevet på området eller efter 
at have forladt det er vendt tilbage.

8. Den immunitet, der følger af stk. 7, 
ophører i tilfælde, hvor det ikke er 
påkrævet, at personen overføres tilbage til 
den stat, hvorfra han er overført, når den 
overførte person:

(a) er forblevet i den stat, hvortil han blev 
overført, i en periode på 15 dage i træk fra 
den dato, hvorpå hans tilstedeværelse ikke 
længere er ønsket, til trods for at have fået 
mulighed for at rejse, eller
(b) efter at have forladt den stat, hvortil 
han blev overført, er vendt tilbage dertil.

Or. en

Begrundelse

På grund af tilføjelsen til det foregående stykke er denne paragraf unødvendig. 

Ændringsforslag 157
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

8a. På anmodning fra udstedelsesstaten 
eller den person, der skal overføres, skal 
fuldbyrdelsesmyndigheden sikre, at 
personen, hvor det er nødvendigt, ledsages 
af en tolk, får oversat eventuelle vigtige 
dokumenter i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2010/64/EF af 20. oktober 2010 om retten 
til tolke- og oversætterbistand i 
straffesager1, modtager oplysninger i 
overensstemmelse med direktiv […] om 
retten til oplysninger i straffesager2 samt 
modtager juridisk bistand i 
overensstemmelse med udstedelsesstatens 
nationale lovgivning.
_______________

1 EUT 280 af 26.10.2010, s. 1.

2 EUT ...

Or. en

Begrundelse

En overført person tilbageholdes i et fængselsmiljø, hvor de ofte ikke forstår sproget eller ikke 
er bekendt med de nationale procedurer. Det er vigtigt, at de modtager særlig støtte, hvis det 
er påkrævet.

Ændringsforslag 158
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 9

Initiativ Ændringsforslag

9. Omkostninger i forbindelse med 
overførslen afholdes af udstedelsesstaten.

9. Omkostninger som følge af anvendelse 
af denne artikel afholdes i 
overensstemmelse med artikel Y, 
undtagen omkostninger i forbindelse med 
overførslen af personen mellem staterne, 
som afholdes af udstedelsesstaten.

Or. en

Ændringsforslag 159
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
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Artikel 19 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 19 a

I tilfælde af overførsel af en person, der er 
varetægtsfængslet i fuldbyrdelsesstaten, til 
udstedelsesstaten, finder 
varetægtsfængslingen i udstedelsesstaten 
sted på samme vilkår, som den 
varetægtsfængslede er underlagt i det 
land, hvor han normalt afsoner straffen.

Or. it

Ændringsforslag 160
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

(a) samtykke til overførslen kræves fra 
den berørte person, og dette samtykke er
ikke givet, eller

(a) hvis den kompetente retsinstans, som 
den varetægtsfængslede er underlagt, har 
besluttet, at han ikke skal overføres; 
under alle omstændigheder kan 
foranstaltningen om overførsel kun 
påberåbes af årsager vedrørende 
igangværende retssager eller den 
varetægtsfængsledes sikkerhed;

Or. it

Ændringsforslag 161
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 2 – litra a a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(aa) overførslen sandsynligvis vil 
forlænge tilbageholdelsen;

Or. en

Begrundelse

Bringer artiklen i overensstemmelse med artikel 19.

Ændringsforslag 162
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ba) personen, der skal overføres, 
risikerer at blive udsat for tortur, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf.

Or. en

Ændringsforslag 163
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ba) tilbageholdelsesforholdene i 
fuldbyrdelsesstaten ikke er tilstrækkelige 
til at garantere de grundlæggende 
rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 164
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Initiativ Ændringsforslag

5. Artikel 19, stk. 3-8, finder tilsvarende 
anvendelse på den midlertidige overførsel i 
henhold til denne artikel.

5. Artikel 19, stk. 3-9, finder tilsvarende 
anvendelse på den midlertidige overførsel i 
henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at sikkerhedsklausulerne i forbindelse med artikel 19 i mit ændringsforslag 
også er til rådighed i forbindelse med artikel 20.

Ændringsforslag 165
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 6

Initiativ Ændringsforslag

6. Omkostninger i forbindelse med 
overførslen afholdes af udstedelsesstaten. 
Dette omfatter ikke omkostninger i 
forbindelse med tilbageholdelsen af 
personen i fuldbyrdelsesstaten.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget til tidligere stykke sikres det, at bestemmelserne om omkostninger i 
artikel 19 også finder anvendelse på artikel 20.

Ændringsforslag 166
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. Hvis en person befinder sig på 
fuldbyrdelsesstatens område og skal 
afhøres som vidne eller sagkyndig af de 
judicielle myndigheder i udstedelsesstaten, 
kan udstedelsesmyndigheden, såfremt det 
ikke er ønskeligt eller muligt at afhøre 
den pågældende i dens medlemsstat,
udstede en europæisk 
efterforskningskendelse for at afhøre 
vidnet eller den sagkyndige ved hjælp af 
videokonference, som omhandlet i stk. 2-9.

1. Hvis en person befinder sig på 
fuldbyrdelsesstatens område og skal 
afhøres som vidne eller sagkyndig af de 
kompetente myndigheder i 
udstedelsesstaten, kan 
udstedelsesmyndigheden udstede en 
europæisk efterforskningskendelse for at 
afhøre vidnet eller den sagkyndige ved 
hjælp af videokonference eller anden 
audiovisuel transmission, som omhandlet i 
stk. 2-9.

Or. en

Ændringsforslag 167
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

1a. En europæisk efterforskningskendelse 
kan endvidere udstedes med det formål at 
afhøre en mistænkt eller tiltalt person ved 
hjælp af videokonference eller anden 
audiovisuel transmission. Ud over 
grundene til manglende anerkendelse 
eller fuldbyrdelse, hvortil der henvises i 
artikel 10, kan fuldbyrdelsen af den 
europæiske efterforskningskendelse også 
afvises, hvis:
(a) den mistænkte eller tiltalte person ikke 
samtykker, eller
(b) gennemførelsen af en sådan 
foranstaltning i en særlig sag vil være i 
modstrid med de grundlæggende 
principper i fuldbyrdelsesstatens 
lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 168
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 b (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

1b. De praktiske ordninger vedrørende 
afhøringen aftales af udstedelses- og 
fuldbyrdelsesstaten. Ved godkendelse af 
sådanne ordninger skal 
fuldbyrdelsesmyndigheden:
(a) indkalde vidnet eller den sagkyndige 
med angivelse af tid og sted for 
afhøringen, eller
(b) indkalde den mistænkte eller tiltalte 
person til afhøringen i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der er fastsat i 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og 
informere ham om hans rettigheder i 
henhold til udstedelsesstatens lovgivning 
inden for et tidsrum, der giver personen 
mulighed for at udøve sin ret til forsvar 
effektivt,
(c) sikre, at den person, der skal afhøres,
er identificeret.

Or. en

Ændringsforslag 169
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

(a) anvendelsen af videokonference er i 
modstrid med de grundlæggende
principper i lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten eller

(a) anvendelsen af videokonference er i 
modstrid med de forfatningsmæssige 
principper i fuldbyrdelsesstaten.
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Or. it

Ændringsforslag 170
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) fuldbyrdelsesstaten ikke har de 
tekniske midler til videokonference. 

Udgår

Or. it

Ændringsforslag 171
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) fuldbyrdelsesstaten ikke har de 
tekniske midler til videokonference. 

Udgår

Or. it

Ændringsforslag 172
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ba) vidnet eller den sagkyndige ikke er 
enig i, at høringen finder sted ved hjælp 
af denne metode af en berettiget grund, 
som skal vurderes af den fuldbyrdende 
judicielle myndighed i henhold til dens 
nationale lovgivning.
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Or. it

Ændringsforslag 173
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 6 – litra e

Initiativ Ændringsforslag

(e) den person, der skal afhøres, kan 
påberåbe sig ret til at nægte at afgive 
forklaring, som måtte være hjemlet i enten
fuldbyrdelsesstatens eller 
udstedelsesstatens nationale ret.

(e) den person, der skal afhøres, skal 
oplyses om sin ret til at nægte at afgive 
forklaring både i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens og udstedelsesstatens 
nationale ret og kan efter eget valg 
påberåbe sig den ene eller den anden ret 
til at nægte at afgive forklaring.

Or. de

Begrundelse

En forudsætning for udøvelsen af retten til at nægte at afgive forklaring er oplysningen 
herom. Hvis vidnet skal have et reelt valg mellem retten til at nægte at afgive forklaring ifølge 
henholdsvis fuldbyrdelsesstatens og udstedelsesstatens regler, så skal han eller hun gøres i 
tilstrækkelig grad bekendt med begge muligheder og konsekvenserne heraf.

Hvis vidnet skal have et reelt valg mellem retten til at nægte at afgive forklaring ifølge 
henholdsvis fuldbyrdelsesstatens og udstedelsesstatens regler, så skal han eller hun i 
tilstrækkelig grad gøres bekendt med begge muligheder og konsekvenserne heraf.

Ændringsforslag 174
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 6 – litra e

Initiativ Ændringsforslag

(e) den person, der skal afhøres, kan 
påberåbe sig ret til at nægte at afgive 
forklaring, som måtte være hjemlet i enten 
fuldbyrdelsesstatens eller 

(e) den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelses- eller udstedelsesstaten 
informerer straks den person, der skal 
afhøres, om dennes processuelle 
rettigheder, som er hjemlet i chartret og 
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udstedelsesstatens nationale ret. EMRK, herunder de grundlæggende 
rettigheder og principper for retfærdig 
rettergang, ligebehandling og retten til at 
nægte at afgive forklaring.

Or. en

Ændringsforslag 175
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 6 – litra e

Initiativ Ændringsforslag

(e) den person, der skal afhøres, kan 
påberåbe sig ret til at nægte at afgive 
forklaring, som måtte være hjemlet i enten 
fuldbyrdelsesstatens eller 
udstedelsesstatens nationale ret.

(e) den person, der skal afhøres, kan 
påberåbe sig ret til at nægte at afgive 
forklaring, som måtte være hjemlet i enten 
fuldbyrdelsesstatens eller 
udstedelsesstatens nationale ret. Den 
pågældende person informeres om denne 
ret inden afhøringen.

Or. en

Ændringsforslag 176
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 10 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

(a) den tiltalte ikke giver sit samtykke eller Udgår

Or. it

Ændringsforslag 177
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 10 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

(a) den tiltalte ikke giver sit samtykke eller (a) den tiltalte ikke giver sit samtykke af 
en berettiget grund, som vurderes af den 
fuldbyrdende judicielle myndighed i 
henhold til dens nationale lovgivning og 
efter at have rådført sig med 
udstedelsesmyndigheden;

Or. it

Ændringsforslag 178
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 10 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) fuldbyrdelsen af en sådan foranstaltning 
ville være i modstrid med lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten. 

(b) fuldbyrdelsen af en sådan foranstaltning 
ville være i modstrid med de 
forfatningsmæssige principper i 
fuldbyrdelsesstaten. 

Or. it

Ændringsforslag 179
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. Hvis en person befinder sig på en 
medlemsstats område og skal afhøres som 
vidne eller sagkyndig af en judiciel
myndighed i en anden medlemsstat, kan 
udstedelsesmyndigheden i sidstnævnte 
medlemsstat udstede en europæisk 
efterforskningskendelse for at afhøre et 
vidne eller en sagkyndig ved hjælp af 

1. Hvis en person befinder sig på en 
medlemsstats område og skal afhøres som 
ekspertvidne eller sagkyndig af en 
kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat, kan udstedelsesmyndigheden 
i sidstnævnte medlemsstat udstede en 
europæisk efterforskningskendelse for at 
afhøre et ekspertvidne eller en sagkyndig 
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telefonkonference som fastsat i stk. 2-4. ved hjælp af telefonkonference som fastsat 
i stk. (…) 4. Der anvendes kun 
telefonkonferencer under særlige 
omstændigheder, hvor der ikke er andre 
muligheder for indhentning af 
vidneforklaring, og vidneforklaringen 
ikke anfægtes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der kun afgives vidneforklaring pr. telefon i tilfælde, hvor der ikke er fare for 
selvinkriminering, f.eks. i tilfælde af et ekspertvidne.

Ændringsforslag 180
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) vidnet eller den sagkyndige ikke er enig 
i, at høringen finder sted ved hjælp af 
denne metode.

(b) vidnet eller den sagkyndige ikke er enig 
i, at høringen finder sted ved hjælp af 
denne metode af en berettiget grund, som 
den fuldbyrdende judicielle myndighed 
vurderer i henhold til sin nationale 
lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 181
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Initiativ Ændringsforslag

(b) sikre identifikationen af vidnet eller 
den sagkyndige og 

Udgår

Or. it
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Ændringsforslag 182
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ca) informerer straks den person, der 
skal afhøres, om dennes processuelle 
rettigheder, som er hjemlet i chartret og 
EMRK, herunder de grundlæggende 
rettigheder og principper for retfærdig 
rettergang, ligebehandling og retten til at 
nægte at afgive forklaring.

Or. en

Ændringsforslag 183
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

(ca) hvis anvendelsen af videokonference 
er i modstrid med de forfatningsmæssige 
principper i fuldbyrdelsesstaten.

Or. it

Ændringsforslag 184
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

Høring af et vidne, en person, der 
samarbejder med retsvæsenet, eller andre 
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personer, der er omfattet af særlig 
beskyttelse, kan finde sted under 
hensyntagen til deres ret til, at deres 
billede ikke fremvises.

Or. it

Ændringsforslag 185
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 4

Initiativ Ændringsforslag

4. De forpligtelser, der er fastsat i denne 
artikel, finder kun anvendelse, i det 
omfang den kontoførende bank ligger 
inde med oplysningerne.

Udgår

Or. it

Ændringsforslag 186
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Initiativ Ændringsforslag

a) en lovovertrædelse, der kan straffes med 
frihedsstraf eller anden frihedsberøvende 
foranstaltning af en maksimal varighed på
mindst fire år i udstedelsesstaten og mindst 
to år i fuldbyrdelsesstaten

a) en lovovertrædelse, der kan straffes med 
frihedsstraf eller anden frihedsberøvende 
foranstaltning af en maksimal varighed på 
mindst to år i udstedelsesstaten eller er i 
modstrid med EU's charter om 
grundlæggende rettigheder eller de 
forfatningsmæssige principper i 
fuldbyrdelsesstaten

Or. it
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Ændringsforslag 187
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 6 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

6a. Der kan endvidere udstedes en 
europæisk efterforskningskendelse for at 
afgøre, om den fysiske eller juridiske 
person, der er genstand for retssagen, har 
en eller flere bankkonti, i et finansinstitut, 
der ikke er en bank, lokaliseret i 
fuldbyrdelsesstaten. Stk. 3-6 finder 
tilsvarende anvendelse. I et sådant 
tilfælde og ud over grundene til 
manglende anerkendelse og fuldbyrdelse, 
hvortil der henvises i artikel 10, kan 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse endvidere afvises, 
hvis gennemførelsen af foranstaltningen 
ikke ville være tilladt i en tilsvarende 
national sag.

Or. en

Ændringsforslag 188
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Initiativ Ændringsforslag

3. De forpligtelser, der er fastsat i denne 
artikel, finder kun anvendelse, i det 
omfang den kontoførende bank ligger 
inde med oplysningerne.

Udgår

Or. it

Ændringsforslag 189
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

4a. En europæisk efterforskningskendelse 
kan endvidere udstedes i relation til 
oplysningerne i stk. 1 med hensyn til 
finansielle transaktioner, der er foretaget 
i et finansinstitut, der ikke er en bank. 
Stk. 3-4 finder tilsvarende anvendelse. I et 
sådant tilfælde og ud over grundene til 
manglende anerkendelse og fuldbyrdelse, 
hvortil der henvises i artikel 10, kan 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse endvidere afvises, 
hvis gennemførelsen af foranstaltningen 
ikke ville være tilladt i en tilsvarende 
national sag.

Or. en

Ændringsforslag 190
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 26

Initiativ Ændringsforslag

Kontrollerede leverancer Udgår
1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan blive udstedt for at foretage en 
kontrolleret leverance på 
fuldbyrdelsesstatens område.
2. Retten til at handle og til at lede og 
kontrollere operationer vedrørende 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse som nævnt i stk. 
1 tilkommer fuldbyrdelsesstatens 
kompetente myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 26

Initiativ Ændringsforslag

Kontrollerede leverancer Udgår
1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan blive udstedt for at foretage en 
kontrolleret leverance på 
fuldbyrdelsesstatens område.
2. Retten til at handle og til at lede og 
kontrollere operationer vedrørende 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse som nævnt i stk. 
1 tilkommer fuldbyrdelsesstatens 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 192
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 27

Initiativ Ændringsforslag

Efterforskningsforanstaltninger, der 
gennemføres løbende og over en vis 
periode, og som medfører indsamling af 
bevismateriale i realtid

Udgår

1. Når den europæiske 
efterforskningskendelse er udstedt med 
henblik på fuldbyrdelse af en 
foranstaltning, herunder foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 25 og 26, der 
medfører indsamling af bevismateriale i 
realtid løbende og over en vis periode, kan 
dens fuldbyrdelse afvises ud over af de 
grunde til afvisning, der er omhandlet i 
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artikel 10, stk. 1, hvis fuldbyrdelsen af den 
pågældende foranstaltning ikke ville være 
tilladt i en lignende national sag.
2. Artikel 10, stk. 2, finder tilsvarende 
anvendelse på de i stk. 1 nævnte tilfælde.
3. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan gøre 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse som nævnt i stk. 
1 betinget af en aftale om fordelingen af 
udgifterne.

Or. it

Ændringsforslag 193
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

1. Når den europæiske 
efterforskningskendelse er udstedt med 
henblik på fuldbyrdelse af en 
foranstaltning, herunder foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 25 og 26, der 
medfører indsamling af bevismateriale i 
realtid løbende og over en vis periode, kan 
dens fuldbyrdelse afvises ud over af de 
grunde til afvisning, der er omhandlet i 
artikel 10, stk. 1, hvis fuldbyrdelsen af den 
pågældende foranstaltning ikke ville være 
tilladt i en lignende national sag.

1. Når den europæiske 
efterforskningskendelse er udstedt med 
henblik på fuldbyrdelse af en 
foranstaltning, herunder foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 25, der medfører 
indsamling af bevismateriale i realtid 
løbende og over en vis periode, kan dens 
fuldbyrdelse afvises ud over af de grunde 
til afvisning, der er omhandlet i artikel 10, 
stk. 1, hvis fuldbyrdelsen af den 
pågældende foranstaltning ikke ville være 
tilladt i en lignende national sag.

Or. en

Ændringsforslag 194
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 27 a (ny)

Initiativ Ændringsforslag

Artikel 27a

Midlertidig foranstaltning

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes for at træffe en 
foranstaltning med henblik på 
midlertidigt at forhindre destruktion, 
ændring, flytning, overførsel eller 
afhændelse af bevismateriale.
2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 
beslutning om den midlertidige 
foranstaltning og orienterer om 
beslutningen hurtigst muligt inden for 24 
timer efter modtagelse af den europæiske 
efterforskningskendelse.
3. Hvis der anmodes om en midlertidig 
foranstaltning, hvortil der henvises i stk. 
1, skal udstedelsesmyndigheden oplyse i 
den europæiske efterforskningskendelse, 
om bevismaterialet skal overføres til 
udstedelsesstaten eller forblive i 
fuldbyrdelsesstaten. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
anerkende og fuldbyrde en sådan 
europæisk efterforskningskendelse og 
overføre bevismaterialet i 
overensstemmelse med procedurerne i 
direktivet.
4. Hvis en europæisk 
efterforskningskendelse i 
overensstemmelse med stk. 3 ledsages af 
en instruktion om, at bevismaterialet skal 
forblive i fuldbyrdelsesstaten, skal 
udstedelsesstaten oplyse datoen for 
ophævelse af den midlertidige 
foranstaltning, hvortil der henvises i stk. 
1, eller den forventede dato for 
fremsendelse af anmodningen om at 
overføre bevismaterialet til 
udstedelsesstaten.
5. Efter høring af 
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udstedelsesmyndigheden kan 
fuldbyrdelsesmyndigheden i 
overensstemmelse med dens nationale 
lovgivning og retspraksis fastsætte 
passende betingelser i lyset af sagens 
omstændigheder for at begrænse den 
periode, hvori den midlertidige 
foranstaltning, hvortil der henvises i stk. 
1, skal opretholdes. Hvis 
fuldbyrdelsesmyndigheden i 
overensstemmelse med disse betingelser 
vurderer, at den midlertidige 
foranstaltning kan ophæves, skal den 
informere udstedelsesmyndigheden, som 
skal have mulighed for at fremlægge sine 
kommentarer. Udstedelsesmyndigheden 
skal herefter meddele 
fuldbyrdelsesmyndigheden, at de 
foranstaltninger, hvortil der henvises i stk. 
1, er ophævet. 

Or. en

Ændringsforslag 195
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Initiativ Ændringsforslag

2a. De tilsender Kommissionen teksten til 
disse bestemmelser ledsaget af en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 196
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
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Artikel 31 – stk. 3

Initiativ Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler senest den … 
Generalsekretariatet for Rådet og
Kommissionen teksten til de retsforskrifter, 
som de udsteder for at gennemføre de 
forpligtelser, der følger af dette direktiv, i 
national ret.

3. Medlemsstaterne meddeler senest den … 
** Kommissionen teksten til de
retsforskrifter, som de udsteder for at 
gennemføre de forpligtelser, der følger af 
dette direktiv, i national ret.

Or. it

Ændringsforslag 197
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4

Initiativ Ændringsforslag

4. Kommissionen forelægger senest den … 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med en vurdering af, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at 
efterkomme dette direktiv, om nødvendigt 
ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

4. Kommissionen forelægger senest den … 
** en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet med en vurdering af, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at 
efterkomme dette direktiv og dets 
gennemførelse, om nødvendigt ledsaget af 
lovgivningsmæssige forslag.

Or. it

Ændringsforslag 198
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 32

Initiativ Ændringsforslag

Afgørelse om ansøgningen Udgår
Kommissionen forelægger senest fem år 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden en rapport for Europa-
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Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
dette direktiv på grundlag af både 
kvalitative og kvantitative oplysninger. 
Rapporten ledsages om nødvendigt af 
forslag med henblik på tilpasning af dette 
direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 199
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Initiativ Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest fem år 
efter datoen for dette direktivs ikrafttræden 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af både kvalitative og kvantitative 
oplysninger. Rapporten ledsages om 
nødvendigt af forslag med henblik på 
tilpasning af dette direktiv.

Kommissionen forelægger senest fire år 
efter datoen for dette direktivs ikrafttræden 
og herefter med jævne mellemrum en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af både kvalitative og kvantitative 
oplysninger, herunder navnlig 
evalueringen af direktivets virkning på 
samarbejdet i forbindelse med 
straffesager, grundlæggende rettigheder, 
retten til forsvar og krav til 
databeskyttelse. Rapporten ledsages om 
nødvendigt af forslag med henblik på 
tilpasning af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Da den europæiske efterforskningskendelse potentielt kan have alvorlige konsekvenser for de 
grundlæggende rettigheder, retten til forsvar og databeskyttelse, skal der foretages en 
grundig evaluering inden for et eller to år efter medlemsstaternes gennemførelse af direktivet.


