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4 artikla

4 artiklan kohdalla ei ehdoteta muutoksia.
On kuitenkin todettava, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 
kohta on rajoitettu rikosoikeuden alan yhteistyöhön ja että ehdotetulla direktiivillä pyritään 
laajentamaan vastavuoroinen tunnustaminen ja eurooppalainen tutkintamääräys koskemaan 
menettelyjä, joissa ei ole vielä varsinaisesti kyse rikoksesta, mutta joissa tilanne voi 
mahdollisesti johtaa käsittelyyn rikosasioissa toimivaltaisessa tuomioistuimessa (tähän voivat 
sisältyä myös hallinnolliset menettelyt).

6 artikla

Tämä artikla liittyy eurooppalaisen tutkintamääräyksen toimittamiseen. Kaiken virallisen 
yhteydenpidon on tapahduttava määräyksen antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen välisiä suoria yhteyksiä käyttäen (1 kohta). On kuitenkin 
mahdollista nimetä keskusviranomaisia avustamaan oikeusviranomaisia. Nämä voivat 
osallistua eurooppalaisen tutkintamääräyksen toimittamiseen ja vastaanottamiseen, mutta 
tämä koskee ainoastaan hallinnollisia tehtäviä (2 kohta). Velvollisuudesta ilmoittaa 
keskusviranomaisen käytöstä säädetään 28 artiklan 1 kohdan c alakohdassa. 3 kohdassa 
todetaan Euroopan oikeudellisen verkoston käytöstä (3 kohta), että sen tarkoituksena on taata, 
että eurooppalainen tutkintamääräys osoitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
jotta voidaan ehkäistä tai minimoida sen vaara, että asiaankuulumattomat viranomaiset 
osallistuvat henkilötietojen vaihtamiseen. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen erheellisesti 
vastaanottaneen viranomaisen velvollisuudesta toimittaa se toimivaltaiselle
täytäntöönpanoviranomaiselle säädetään 5 kohdassa. 6 kohdassa vahvistetaan periaate 
toimivaltaisten viranomaisten välisistä suorista yhteyksistä sekä mahdollisuus 
keskusviranomaisten apuun. 7 kohta on lisätty Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon 
perusteella, jotta voidaan taata, että tietosuojaa koskeva periaate huomioidaan henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä ottamalla käyttöön sisäinen mekanismi sen varmistamiseksi, että 
ulkopuoliset toimijat eivät osallistu henkilötietojen käsittelyyn.

8 artikla

Tässä säännöksessä määritellään sovellettava lainsäädäntö. Määräyksen antanut viranomainen 
tekee kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti päätöksen tutkintatoimenpiteen suorittamisesta, 
kun se antaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen. Täytäntöönpanoviranomainen voi riitauttaa 
tämän päätöksen ainoastaan käyttämällä 10 artiklassa ilmoitettuja kieltäytymisperusteita. Itse 
toimen toteuttamiseen sovelletaan kuitenkin täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä. Siitä, että 
toimen suorittamisehtojen osalta sovellettava lainsäädäntö on täytäntöönpanovaltion 
lainsäädäntö, voi kuitenkin ilmeisesti aiheutua ongelmia todisteiden hyväksyttävyydestä 
määräyksen antaneessa valtiossa. Näin ollen tämän artiklan 2 kohta on perusteltu: siinä 
edellytetään määräyksen antaneelle viranomaiselle mahdollisuutta ilmoittaa eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä, mitä muodollisuuksia on noudatettava todisteiden hyväksyttävyyden 
varmistamiseksi. Täytäntöönpanoviranomainen on velvollinen noudattamaan näitä 
muodollisuuksia, kunhan ne eivät ole täytäntöönpanovaltion perussääntöjen vastaisia. Tällä 
tavoin sovitetaan yhteen tarve varmistaa todisteiden hyväksyttävyys ja sovellettavaa lakia 
koskeva sääntö. Tämän artiklan 3 kohdan säännökset eivät ole sisältyneet aiemmin EU:ssa 
voimassa oleviin välineisiin. 3 kohdassa säädetään määräyksen toimittaneen valtion 
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toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesta läsnäolosta eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon yhteydessä täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten tukemiseksi. 
Määräyksen toimittaneen valtion läsnäolo täytäntöönpanovaltion alueella eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpanon tukemiseksi voi olla ratkaisevan tärkeää esimerkiksi 
siinä tapauksessa, että tuki on tarpeen todisteiden hyväksyttävyyden varmistamiseksi tai 
täydentävien eurooppalaisten tutkintamääräyksien toimittamiseksi toimenpiteen 
täytäntöönpanon aikana (7 artiklan 2 kohta). Sen lisäksi, että 3 kohdassa säädetään 
oikeuspohja asettamalla täytäntöönpanovaltiolle velvollisuus hyväksyä määräyksen antaneen 
valtion toimivaltaisen viranomaisen läsnäolo, sen avulla varmistetaan myös riittävä 
joustavuus lisäämällä, että läsnäolo voidaan kieltää siinä tapauksessa, että se on vastoin 
täytäntöönpanovaltion oikeudellisia perusperiaatteita. Määräyksen antaneen valtion 
viranomaisen täytäntöönpanovaltiossa läsnäolon tavoitteena on ainoastaan tukea 
täytäntöönpanovaltion viranomaisia.

9 artikla

Tässä artiklassa lisätään tarvittava joustavuus mahdollistamalla, että 
täytäntöönpanoviranomainen voi valita muun kuin eurooppalaisesta tutkintamääräyksessä 
määrätyn tutkintatoimen alakohdissa määritellyissä tilanteissa. Lisäksi on todettava, että 
tämän artiklan 1 kohta on luettava yhdessä 10 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, jolloin 
on mahdollista kieltäytyä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta, jos 
täytäntöönpanovaltiossa ei ole olemassa vaihtoehtoista tointa. Jos 
täytäntöönpanoviranomainen aikoo käyttää 1 kohdan mukaisesti eri tointa kuin mistä 
määräyksen antanut viranomainen on päättänyt, on tärkeää varmistaa, että tästä ei aiheudu 
tutkinnalle odottamattomia seurauksia, erityisesti mitä tulee todisteiden hyväksyttävyyteen ja 
saavutettaviin tuloksiin. 2 kohdassa säädetään siksi velvoitteesta ilmoittaa määräyksen 
antaneelle viranomaiselle, jolla on mahdollisuus peruuttaa eurooppalainen tutkintamääräys. 
Määräyksen antaneella viranomaisella on myös mahdollisuus vetää pois eurooppalainen 
tutkintamääräys ja esimerkiksi päättää jonkin kolmannen toimityypin käytöstä.

10 artikla

Kuudennen perusteen nojalla on mahdollista kieltäytyä eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanosta, jos määräyksen täytäntöönpano jossakin erityistapauksessa vahingoittaisi 
keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja, vaarantaisi tietolähteen tai edellyttäisi erityisiin 
tiedustelutoimiin liittyvien, turvaluokiteltujen tietojen käyttöä. Tätä perustetta voidaan käyttää 
vain tapauskohtaisesti.

13 artikla

Tässä artiklassa säädetään, että asianosaisten käytettävissä on oltava oikeussuojakeinot 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, minkä avulla varmistetaan oikeuden ja tuomioistuinten 
käytettävyys kaikkien lainsäädännössä suojeltujen oikeuksien ja etujen suojelemiseksi. Yksi 
demokraattisen oikeusvaltion pilareista on oikeussuojan takaaminen. Valtiot eivät saa kieltää 
tai rajoittaa oikeussuojaa millään tavoin. Oikeussuojakeinojen takaaminen kattaa lisäksi 
oikeuden vedota tuomioistuimeen ja saada tuomioistuimen antama oikeudellinen päätös 
kaikkiin oikeudellisesti asiaankuuluviin vaateisiin, joiden arvioinnin osalta täyttyvät kaikki 
prosessinedellytykset. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen vuoksi on tarpeen välttää, 
että eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet riitautettaisiin 
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panemalla asia vireille täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

18 artikla

Suurin osa eurooppalaisista tutkintamääräyksistä sisältää varmasti tietoja, joita on suojeltava 
kyseessä olevien perusoikeuksien kunnioittamisen lisäksi myös tutkinnan varjelemiseksi. 
Sama pätee eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon yhteydessä kerättyjen 
todisteiden osana toimitettaviin tietoihin. Niiden mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että sekä määräyksen antaneet viranomaiset että 
täytäntöönpanoviranomaiset säilyttävät tietojen luottamuksellisuuden ja ilmoittavat toisilleen, 
kun salassapitovaatimuksia ei voida täysin noudattaa. Euroopan tietosuojavaltuutettu otti 
voimakkaasti kantaa tähän kysymykseen.

25 artikla

Pankkitapahtumien seuranta on toimi, joka edellyttää todisteiden hankkimista reaaliaikaisesti, 
jatkuvasti ja tietyn ajanjakson ajan, ja se kuuluu siksi 27 artiklan soveltamisalaan, joka tarjoaa 
joustoa lisäämällä erityisen tunnustamisesta kieltäytymistä koskevan perusteen. 1 kohdan 
mukaan on mahdollista antaa eurooppalainen tutkintamääräys tulevien pankkitapahtumien 
seuraamiseksi. 4 kohdassa todetaan, että seurannan käytännön yksityiskohdista sovitaan 
määräyksen antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken. 
Lisäksi 4 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että määräyksen antaneiden viranomaisten ja 
täytäntöönpanoviranomaisten on varmistettava hankittujen pankkitietojen salassapito ja 
varjelu, jos niillä ei ole tekemistä kyseessä olevan tutkinnan kanssa. Näitä tietoja on erityisesti 
oltava luovuttamatta kolmansille osapuolille ja oltava käyttämättä muihin kuin tietojen
pyytämisen perusteena olleisiin tarkoituksiin.


