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Artikkel 4

Selle artikli 4 kohta ühtegi muudatusettepanekut ei tehta.
Märgitakse siiski, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikes 1 piirdutakse 
koostööga kriminaalasjades ja kavandatava direktiiviga tahetakse laiendada vastastikust 
tunnustamist ja Euroopa uurimismäärust menetlustele, kus ei ole veel kriminaalasja otseses 
mõttes, aga kui sellises olukorras võiks hüpoteetiliselt algatada kohtumenetluse 
kriminaalasjades pädevas kohtus (see võiks sel juhul hõlmata haldusmenetlusi).

Artikkel 6

See artikkel käsitleb Euroopa uurimismääruse edastamist. Kogu ametlik suhtlus peab 
toimuma määruse koostanud ja täidesaatvate asutuste vaheliste otsekontaktide kaudu (artikli 6 
lõige 1). Siiski on olemas võimalus määrata keskasutused, mis abistavad õigusasutusi.
Keskasutused võivad osaleda Euroopa uurimismääruse edastamisel ja vastuvõtmisel, kuid see 
hõlmab vaid haldusülesandeid (artikli 6 lõige 2). Artikli 28 lõike 1 punktis c on sätestatud 
kohustus anda teavet keskasutuse kasutamise kohta. Lõige 3 käsitleb Euroopa õigusalase 
koostöö kasutamist (artikli 6 lõige 3), mis on üks viis tagada, et Euroopa uurimismäärus 
adresseeritaks riikide pädevatele asutustele, vältides või minimeerides ohtu, et isikuandmete 
vahetusse kaasataks mittesobivad asutused. Põhjendamatult Euroopa uurimismääruse saanud 
asutuse kohustus edastada see pädevale täidesaatvale asutusele on ette nähtud lõikes 5. Artikli 
6 lõikes 6 kinnitatakse pädevate asutuste vaheliste otsekontaktide põhimõtet ning 
keskasutustelt abi saamise võimalust. Lõige 7 lisatakse Euroopa Andmekaitseameti arvamuse 
põhjal, et tagada isikuandmete töötlemisel andmekaitse põhimõttega arvestamine, kehtestades 
sisemise korra, millega tagatakse, et välised osalised ei pääse andmetele ligi.

Artikkel 8

Selle sättega määratakse kindlaks kohaldatavad õigusaktid. Otsuse teostada 
uurimistoiminguid teeb määruse koostanud asutus, kes teeb seda vastavalt siseriiklikule 
õigusele, kui ta koostab Euroopa uurimismäärust. Täidesaatev asutus võib seda otsust 
vaidlustada üksnes vastavalt artiklis 10 märgitud tunnustamisest või täitmisest keeldumise 
põhjustele. Uurimistoimingu teostamist reguleeritakse siiski täidesaatva riigi õigusaktidega.
Märgitakse siiski, et asjaolu, et uurimistoimingu teostamise suhtes kohaldatakse täidesaatva 
riigi õigust, võib mõistagi tekitada probleeme seoses tõendite lubatavusega määruse 
koostanud riigis. Sellepärast põhjendatakse käesoleva artikli lõiget 2: kehtestatakse võimalus, 
et määruse koostanud asutus märgib Euroopa uurimismääruses, millist korda tuleb järgida, et 
tagada tõendite lubatavus. Täidesaatev asutus on kohustatud seda korda järgima, kui see ei ole 
vastuolus täidesaatva riigi õiguse aluspõhimõtetega. Nii täidetakse vajadus tagada tõendite 
lubatavus ja eeskirjad kohaldatavate õigusaktide kohta. Käesoleva artikli lõige 3 ei olnud ELis 
kehtivates õigusaktides enam ettenähtud õigusnorm. See käsitleb Euroopa uurimismääruse 
koostanud riigi pädeva asutuse võimalikku osalemist Euroopa uurimismääruse täitmise ajal, et 
abistada täidesaatvaid asutusi. Määruse koostanud riigi asutuse osalemine täidesaatva riigi 
territooriumil, et abistada Euroopa uurimismääruse täitmisel, võib olla otsustav, kui see on 
vajalik näiteks selleks, et tagada tõendite lubatavus või koostada uurimistoimingu käigus 
täiendavaid Euroopa uurimismäärusi (artikli 7 lõige 2). Selle lõikega 3 tagatakse, lisaks 
õigusliku aluse kehtestamisele täidesaatva riigi kohustusele aktsepteerida täidesaatva riigi 
pädeva asutuse osalemine, ka piisav paindlikkus, kehtestades, et osalemisest võib keelduda, 
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kui see on vastuolus täidesaatva riigi aluspõhimõtetega. Määruse koostanud riigi asutus osaleb 
täidesaatvas riigis ainult eesmärgiga abistada täidesaatva riigi asutusi.

Artikkel 9

Artikliga 9 luuakse vajalik paindlikkus ning võimaldatakse täidesaatval asutusel kasutada 
vastavates lõigetes nimetatud juhtudel Euroopa uurimismääruses osutatust erinevat 
uurimistoimingut. Tuleb ühtlasi märkida, et selle artikli lõiget 1 tuleb lugeda koos artikli 10 
lõike 1 punktiga c, millega võimaldatakse keelduda Euroopa uurimismääruse täitmisest, kui 
täidesaatva riigi puhul alternatiivsed toimingud puuduvad. Kui täidesaatev asutus kavatseb 
vastavalt artikli 9 lõikele 1 kasutada uurimistoimingut, mis erineb määruse koostanud asutuse 
määratud toimingust, tuleb tagada, et sellega ei põhjustata uurimisele ootamatuid tagajärgi, 
eelkõige seoses tõendite lubatavuse ja uurimise tulemustega. Seepärast sätestatakse artikli 9 
lõikega 2 kohustus teavitada määruse koostanud asutust, kes võib teha otsuse Euroopa 
uurimismäärus tagasi võtta. Määruse koostanud asutus võib Euroopa uurimismäärust ka 
muuta ning näiteks otsustada kasutada kolmandat liiki toimingut.

Artikkel 10

Kuuenda põhjusega võimaldatakse Euroopa uurimismääruse täitmisest keelduda, kui 
konkreetse juhtumi korral kahjustaks määruse täitmine riigi olulisi julgeolekuhuve, ohustaks 
teabeallikat või hõlmaks teatud luuretegevustega seotud salastatud teabe kasutamist. Sellise 
põhjuse kasutamise üle otsustatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Artikkel 13

Selle artikliga sätestatakse, et õiguskaitsevahendid on huvitatud isikutele kättesaadavad 
vastavalt siseriiklikule õigusele, tagades otsese juurdepääsu õigustele ja kohtutele kõikide 
seaduslikult kaitstud õiguste ja huvide kaitsmiseks. Tegelikult on üks demokraatliku 
õigusriigi tugisammastest tagatud tõhus kohtulik kaitse, mida asjaomased liikmesriigid ei või 
keelata ega mingil viisil piirata. Kohtuliku õiguskaitse tagatis seisneb ühtlasi õiguses 
pöörduda kohtusse ja saada sealt kohtuotsus igas ja igasuguses õiguslikult asjakohases 
nõudes, mille läbivaatamiseks on menetlusnõuded täidetud. Vastastikuse tunnustamise 
põhimõtte kohaselt on siiski vaja vältida seda, et Euroopa uurimismääruse koostamise sisulisi 
põhjusi vaidlustatakse hagi esitamisega täidesaatva riigi kohtule.

Artikkel 18

Enamik Euroopa uurimismäärusi sisaldab kindlasti teavet, mida tuleb kaitsta, mitte üksnes 
asjaomaste põhiõiguste seisukohalt, vaid ka uurimise kaitsmiseks. Sama kehtib teabe kohta, 
mida edastatakse osana Euroopa uurimismääruse täitmise käigus kogutud tõenditest. Siin 
sätestatakse liikmesriikide kohustus võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et nii määruse 
koostanud kui ka täidesaatvad asutused kaitsevad teabe konfidentsiaalsust ning teavitavad 
üksteist, kui konfidentsiaalsuse nõudeid ei saa täielikult täita. Selles küsimuses toimus 
Euroopa Andmekaitseametis tõsine vaidlus.

Artikkel 25

Pangatehingute kontrollimine on uurimistoiming, mis eeldab tõendite kogumist reaalajas, 
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pidevalt ja teatud aja jooksul, ning on seetõttu hõlmatud artikliga 27, mis sätestab 
mittetunnustamise täiendava põhjuse lisamise abil paindlikkuse. Artikli 25 lõikega 1 
sätestatakse võimalus koostada Euroopa uurimismäärus eesmärgiga kontrollida tulevikus 
toimuvaid pangatehinguid. Artikli 25 lõikes 4 sätestatakse, et kontrollimist puudutavates 
praktilistes üksikasjades lepivad kokku määruse koostanud ja täidesaatva riigi pädevad 
asutused. Samuti sätestatakse selgesõnaliselt, et määruse koostanud ja täidesaatvad asutused 
peavad kindlustama pangasaladuse ja saadud pangaandmete kaitse kõiges, mis ei puutu 
konkreetselt uurimisse, nimelt mitte tehes neid kättesaadavaks kolmandatele isikutele ega 
kasutades neid ühelgi muul otstarbel peale nende, mis õigustasid taotlust.


