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Άρθρο 4

Στην περίπτωση του άρθρου 4, δεν προτείνεται καμία τροποποίηση. 
Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται συχνά, το άρθρο 82, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, και 
με την προτεινόμενη οδηγία επιδιώκεται η επέκταση της αμοιβαίας αναγνώρισης και της ΕΕΕ 
σε διαδικασίες όπου δεν υπάρχει ακόμη μια ποινική υπόθεση, αλλά μια τέτοια κατάσταση θα 
μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε μια διαδικασία ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για 
ποινικές υποθέσεις (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις διοικητικές διαδικασίες).

Άρθρο 6

Αυτό το άρθρο αφορά τη διαβίβαση της ΕΕΕ. Κάθε επίσημη επικοινωνία γίνεται απευθείας 
μεταξύ της αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης (άρθρο 6, παρ.1). Υπάρχει, ωστόσο, η 
δυνατότητα να ορισθούν κεντρικές αρχές που θα επικουρούν τις δικαστικές αρχές. Αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στη διαβίβαση και παραλαβή της ΕΕΕ αλλά μόνο όσον αφορά 
τα διοικητικά καθήκοντα (άρθρο 6, παρ. 2). Η υποχρέωση κοινοποίησης της χρήσης 
κεντρικής αρχής προβλέπεται στο άρθρο 28, παρ. 1, στοιχείο γ). Η παράγραφος 3 αφορά τη 
χρήση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (παρ. 3), ένα μέσο για να διασφαλιστεί ότι η 
ευρωπαϊκή εντολή έρευνας θα κατευθυνθεί προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προλαμβάνοντας 
ή ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ανάμειξης μη αρμόδιων αρχών στην ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων. Η υποχρέωση της αρχής η οποία παρέλαβε την ΕΕΕ χωρίς να έχει 
τη δικαιοδοσία να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης προβλέπεται στην παράγραφο
5. Το άρθρο 6, παρ. 6 επιβεβαιώνει την αρχή των απευθείας επαφών μεταξύ των αρμοδίων 
αρχών καθώς και τη δυνατότητα συνδρομής από τις κεντρικές αρχές. Η εισαγωγή της 
παραγράφου 7 γίνεται μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αρχή της προστασίας των δεδομένων θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την 
εισαγωγή ενός εσωτερικού μηχανισμού που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση 
εξωτερικοί φορείς.

Άρθρο 8

Η διάταξη αυτή ορίζει την ισχύουσα νομοθεσία. Η αρχή έκδοσης αποφασίζει τη λήψη του 
ερευνητικού μέτρου σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο όταν εκδίδει την ΕΕΕ. Η αρχή 
εκτέλεσης δύναται να αμφισβητήσει την εν λόγω απόφαση μόνο μέσω της επίκλησης των 
λόγων άρνησης που αναφέρονται στο άρθρο 10. Ωστόσο, η εφαρμογή του ίδιου του μέτρου 
διέπεται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το γεγονός ότι οι 
διαδικασίες εκτέλεσης του μέτρου διέπονται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης μπορεί, 
προφανώς, να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά το παραδεκτό των αποδεικτικών 
στοιχείων στο κράτος έκδοσης. Ως εκ τούτου, είναι αιτιολογημένη η παράγραφος 2 του εν 
λόγω άρθρου: παρέχει τη δυνατότητα στην αρχή έκδοσης να αναφέρει στην ΕΕΕ τις 
διατυπώσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραδοχή των 
αποδεικτικών στοιχείων. Η αρχή εκτέλεσης είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με αυτές τις 
διατυπώσεις, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους εκτέλεσης. 
Έτσι, εκπληρώνεται η ανάγκη να εξασφαλισθεί το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων με 
τον κανόνα του εφαρμοστέου δικαίου. Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου δεν 
προβλεπόταν ως κανονιστική διάταξη στις υφιστάμενες πράξεις της ΕΕ. Αφορά την πιθανή 
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παρουσία μιας αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΕΕΕ, 
με στόχο την παροχή συνδρομής στις αρχές εκτέλεσης. Η παρουσία μιας αρχής του κράτους 
έκδοσης στην επικράτεια του κράτους εκτέλεσης, με στόχο την παροχή συνδρομής για την 
εκτέλεση της ΕΕΕ, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας, όταν, για παράδειγμα, είναι αναγκαίο 
να εξασφαλιστεί το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων ή η έκδοση συμπληρωματικών 
ΕΕΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του μέτρου (άρθρο 7, παρ. 2). Η εν λόγω παράγραφος 3 δεν 
παρέχει μόνο μια νομική βάση δημιουργώντας υποχρέωση για το κράτος εκτέλεσης να 
αποδέχεται την παρουσία αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης, αλλά και εγγυάται, επίσης, 
ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας αναφέροντας ότι η παρουσία μπορεί να μην γίνει δεκτή εάν 
αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους εκτέλεσης. Ο σκοπός της παρουσίας της
αρχής του κράτους έκδοσης στο κράτος εκτέλεσης μπορεί να είναι μόνο η παροχή βοήθειας 
στις αρχές του κράτους εκτέλεσης. 

Άρθρο 9

Το άρθρο 9 προσδίδει την απαιτούμενη ευελιξία σε αυτόν τον κανόνα και παρέχει στην αρχή 
εκτέλεσης τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού είδους μέτρου από το προσδιοριζόμενο 
στην ΕΕΕ, στις καταστάσεις που αναφέρονται στα αντίστοιχα εδάφια. Να σημειωθεί, επίσης, 
ότι η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου συνδυάζεται με το άρθρο 10 παράγραφος 1, στοιχείο 
γ), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα άρνησης της εκτέλεσης της ΕΕΕ αν, στην περίπτωση 
του κράτους εκτέλεσης, δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Αν η αρχή εκτέλεσης προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, μέτρο διαφορετικό από το αποφασισθέν 
από την αρχή έκδοσης, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν θα έχει απρόβλεπτες 
συνέπειες για την έρευνα, ιδίως όσον αφορά το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων και
τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Το άρθρο 9, παρ. 2, προβλέπει επομένως 
υποχρέωση ενημέρωσης της αρχής έκδοσης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την 
ΕΕΕ. Η αρχή έκδοσης έχει επίσης τη δυνατότητα να αναδιατυπώσει την ΕΕΕ και να 
αποφασίσει, φερ’ ειπείν, τη χρησιμοποίηση τρίτου είδους μέτρου.

Άρθρο 10

Ο έκτος λόγος καθιστά δυνατή την άρνηση της εκτέλεσης της ΕΕΕ εάν, σε συγκεκριμένη 
υπόθεση, η εκτέλεσή του θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, θα έθετε σε 
κίνδυνο την πηγή των πληροφοριών ή θα απαιτούσε τη χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών 
σχετικών με συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών. Η επίκληση αυτού του 
λόγου γίνεται μόνο κατά περίπτωση.

Άρθρο 13

Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη διάθεσή τους ένδικα μέσα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στο δίκαιο και στα δικαστήρια, 
για την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων και των συμφερόντων που προστατεύονται 
νομικά. Στην πραγματικότητα, ένας από τους πυλώνες του δημοκρατικού κράτους δικαίου 
είναι η εγγύηση της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, η οποία δεν πρέπει να 
αμφισβητείται ή με οποιονδήποτε τρόπο να περιορίζεται από τα εν λόγω κράτη. Η εγγύηση 
της δικαστικής οδού έγκειται ακόμη στο δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο και στη λήψη 
μιας δικαστικής απόφασης για οποιαδήποτε αξίωση νομικής φύσης, για την αξιολόγηση της 
οποίας πρέπει να πληρούνται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι αναγκαίο να προληφθεί η δυνατότητα προσβολής των
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ουσιαστικών λόγων για την έκδοση της ΕΕΕ με την άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου 
του κράτους εκτέλεσης.

Άρθρο 18

Οι περισσότερες ΕΕΕ θα περιέχουν, ασφαλώς, πληροφορίες οι οποίες πρέπει να 
προστατεύονται, όχι μόνο όσον αφορά τα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και με στόχο 
τη διασφάλιση της έρευνας. Το αυτό ισχύει για τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 
ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ΕΕΕ. 
Προβλέπουν την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι τόσο οι αρχές έκδοσης όσο και οι αρχές εκτέλεσης τηρούν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και αλληλοενημερώνονται όταν δεν είναι δυνατή η 
πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει 
συζητηθεί πολύ από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 25

Η παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί μέτρο που συνεπάγεται τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο 
χρονικό διάστημα και καλύπτεται επομένως από το άρθρο 27 που παρέχει ευελιξία με την 
προσθήκη ενός ειδικού λόγου μη αναγνώρισης. Το άρθρο 25, παρ. 1, παρέχει τη δυνατότητα 
έκδοσης ΕΕΕ για την παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών που θα λάβουν χώρα στο 
μέλλον. Το άρθρο 25, παρ. 4, ορίζει ότι οι πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρακολούθηση συμφωνούνται μεταξύ των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης και του 
κράτους εκτέλεσης. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά ότι οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης θα 
πρέπει να διασφαλίζουν το απόρρητο και τη διαφύλαξη των τραπεζικών πληροφοριών που 
λαμβάνονται όταν δεν σχετίζονται με την έρευνα αυτή καθαυτή και ιδίως, να μην διαθέτουν 
τις πληροφορίες σε τρίτους και να μην τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από 
εκείνον που δικαιολογεί την αίτηση. 


