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Artikel 4

Angående artikel 4 er der ingen forslag til ændringer.
Man vil imidlertid altid kunne hævde, at artikel 82, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde er begrænset til samarbejde inden for strafferet, og at det foreslåede 
direktiv har til hensigt at udvide den gensidige anerkendelse og den europæiske 
efterforskningskendelse til procedurer, hvor der endnu ikke findes kriminelle tilfælde, men 
hvor en sådan situation hypotetisk set kan udløse en retssag ved en kompetent domstol inden 
for strafferet (dette kan også indbefatte administrative procedurer).

Artikel 6

Denne artikel vedrører fremsendelsen af europæiske efterforskningskendelser. Al officiel 
kommunikation skal foregå ved direkte kontakt mellem udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndigheden (artikel 6, stk. 1). Det er dog også muligt at udpege centrale 
myndigheder til at bistå de judicielle myndigheder. De kan inddrages i fremsendelsen og 
modtagelsen af europæiske efterforskningskendelser, men dette vedrører kun de 
administrative opgaver (artikel 6, stk. 2). Det skal i henhold til artikel 28, stk. 1, litra c), 
oplyses, hvis der anvendes en central myndighed. Artikel 6, stk. 3, omhandler brugen af det 
europæiske retlige netværk (stk. 3), som sikrer, at de europæiske efterforskningskendelser 
bliver sendt til de kompetente myndigheder, således at man undgår eller minimerer risikoen 
for, at uvedkommende myndigheder involveres i udvekslingen af personoplysninger. En 
myndighed, som uberettiget modtager en europæisk efterforskningskendelse, er ifølge stk. 5 
forpligtiget til at sende den til den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed. Artikel 6, stk. 6, 
bekræfter princippet om direkte kontakter mellem de kompetente myndigheder samt 
muligheden for bistand fra de centrale myndigheder (artikel 6, stk. 6). Artikel 6, stk. 7, er 
medtaget som følge af Det Europæiske Agentur til Databeskyttelse med henblik på at sikre, at 
princippet om beskyttelse af data tages i betragtning, når det drejer sig om persondata, og 
hvortil der gøres brug af interne mekanismer, som skal sikre, at eksterne deltagere ikke har 
adgang til disse data.

Artikel 8

Denne bestemmelse fastsætter den gældende lovgivning. Beslutningen om at træffe 
efterforskningsforanstaltningen tages af udstedelsesmyndigheden i henhold til dennes 
nationale lovgivning, når den udsteder den europæiske efterforskningskendelse.
Fuldbyrdelsesmyndigheden kan kun anfægte denne afgørelse ved at påberåbe sig de grunde til 
afslag, der er nævnt i artikel 10. Udførelsen af selve foranstaltningen sker imidlertid efter 
lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten. Der henvises til, at den lovgivning, der gælder for de 
nærmere vilkår for foranstaltningens gennemførelse, er fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og 
det kan naturligvis give problemer med anerkendelsen af bevismaterialet i udstedelsesstaten.
Man fastholder derfor stk. 2 i nærværende artikel. Den giver udstedelsesmyndigheden 
mulighed for at angive i den europæiske efterforskningskendelse, hvilke formkrav der skal 
opfyldes for at sikre, at bevismaterialet kan anerkendes. Fuldbyrdelsesmyndigheden har pligt 
til at opfylde disse formkrav, forudsat at de ikke er i modstrid med de grundlæggende 
retsprincipper i fuldbyrdelsesstaten. Således overholdes nødvendigheden af at sikre, at 
bevismaterialet kan anerkendes i forhold til den gældende lovgivning. Stk. 3 i nærværende 
artikel var ikke en bestemmelse, som var forudset i eksisterende EU-instrumenter. Den 
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udtrykker muligheden for, at en kompetent myndighed i udstedelsesstaten er til stede under 
fuldbyrdelsen af den europæiske efterforskningskendelse med henblik på at bistå 
fuldbyrdelsesmyndighederne. Tilstedeværelsen af en kompetent myndighed fra 
udstedelsesstaten på fuldbyrdelsesstatens område, som bistår fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, kan være af afgørende betydning, når det f.eks. er nødvendigt for at 
sikre anerkendelse af beviser eller for at udstede supplerende europæiske 
efterforskningskendelser under fuldbyrdelsen af foranstaltningen (artikel 7, stk. 2). Stk. 3 
sikrer, ud over at etablere det juridiske grundlag ved at fastsætte fuldbyrdelsesstatens 
forpligtigelser og acceptere tilstedeværelsen af en kompetent myndighed fra 
udstedelsesstaten, samtidig den tilstrækkelige fleksibilitet ved at tilføje, at denne 
tilstedeværelse kan afvises i det tilfælde, den strider mod fuldbyrdelsesstatens grundlæggende 
principper. Formålet med tilstedeværelsen af en kompetent myndighed i udstedelsesstaten er 
alene at bistå myndighederne i fuldbyrdelsesstaten.

Artikel 9

Denne artikel tilføjer den nødvendige fleksibilitet ved at tillade, at fuldbyrdelsesmyndigheden 
træffer en anden foranstaltning end den, der er omhandlet i den europæiske 
efterforskningskendelse i situationer beskrevet i de respektive stykker. Artikel 9, stk. 1, skal 
sammenholdes med artikel 10, stk. 1, litra c), som giver mulighed for at afvise at fuldbyrde en 
europæisk efterforskningskendelse, hvis der i fuldbyrdelsesstaten ikke findes alternative 
foranstaltninger. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden i henhold til artikel 9, stk. 1, påtænker at 
anvende en anden foranstaltning end den, udstedelsesmyndigheden har valgt, er det vigtigt at 
sikre, at det ikke får utilsigtede følger for efterforskningen, navnlig med hensyn til, om 
bevismaterialet kan anerkendes, og til de resultater, der skal opnås. Artikel 9, stk. 2, gør det 
derfor obligatorisk at underrette udstedelsesmyndigheden, der kan beslutte at trække den 
europæiske efterforskningskendelse tilbage. Udstedelsesmyndigheden kan også ændre den 
europæiske efterforskningskendelse og beslutte f.eks. at benytte en tredje type foranstaltning.

Artikel 10

Den sjette grund giver mulighed for at afslå at fuldbyrde den europæiske 
efterforskningskendelse, "når fuldbyrdelsen i et specifikt tilfælde vil skade vigtige nationale 
sikkerhedsinteresser, bringe informationskilden i fare eller medføre anvendelse af 
klassificerede oplysninger vedrørende specifikke efterretningsaktiviteter". En sådan grund kan 
kun påberåbes fra sag til sag.

Artikel 13

Denne artikel fastsætter, at retsmidler stilles til rådighed for de berørte parter i 
overensstemmelse med national lovgivning, og at adgang til bestemmelserne og til 
domstolene sikres for at forsvare alle de ved lov beskyttede rettigheder og interesser. En af 
grundpillerne i den demokratiske retsstat er at garantere en effektiv retsbeskyttelse, som ikke 
nægtes eller på nogen måde begrænses af den pågældende stat. Den retslige garanti består af 
retten til at bringe en sag for en domstol og modtage en juridisk afgørelse af juridisk relevans 
fra denne, som kan vurderes via de processuelle betingelser. Det er imidlertid ud fra 
princippet om gensidig anerkendelse nødvendigt at forhindre, at vægtige grunde for afsigelse 
af den europæiske efterforskningskendelse anfægtes ved appel for en domstol i 
fuldbyrdelsesstaten.
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Artikel 18

De fleste europæiske efterforskningskendelser vil indeholde oplysninger, som det er 
nødvendigt at beskytte af hensyn til de pågældende grundlæggende rettigheder, men også med 
henblik på beskytte undersøgelsen. Det samme gælder for oplysninger, der skal overføres som 
en del af det bevismateriale, der indsamles under fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse. De pålægger medlemsstaterne at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at både udstedelsesmyndigheden og fuldbyrdelsesmyndigheden 
holder oplysningerne fortrolige og underretter hinanden, hvis kravet om fortrolighed ikke kan 
opfyldes fuldt ud. Dette er ivrigt debatteret af Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse.

Artikel 25

Overvågning af banktransaktioner er en foranstaltning, der indebærer indsamling af 
bevismateriale i realtid, løbende og over en vis periode, og er derfor omfattet af artikel 27, der 
giver fleksibilitet ved at tilføje en specifik grund til at afslå anerkendelse. Artikel 25, stk. 1, 
gør det muligt at udstede en europæisk efterforskningskendelse for at overvåge fremtidige 
banktransaktioner. I henhold til artikel 25, stk. 4, skal de praktiske ordninger i forbindelse 
med overvågningen aftales mellem udstedelsesstatens og fuldbyrdelsesstatens kompetente 
myndigheder. Det nævnes også udtrykkeligt, at udstedelses- og fuldbyrdelsesmyndighederne 
bør sikre, at der er tavshedspligt vedrørende de indhentede bankoplysninger, især når disse 
ikke har noget at gøre med den konkrete undersøgelse, og navnlig at de ikke stilles til 
rådighed for tredjeparter eller benyttes til andre formål end dem, som retfærdiggør 
anmodningen herom.


