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4. cikk

A 4. cikk esetében nem javasolunk módosítást. 
Ennek ellenére ki kell emelni, hogy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 82. 
cikkének (1) bekezdése a büntetőügyekben folytatott együttműködésre korlátozódik, a 
javasolt irányelv ugyanakkor a kölcsönös elismerést és az ENYH-t azokra az eljárásokra is ki 
akarja terjeszteni, ahol valójában nincs szó bűncselekményről, azonban a körülmények miatt, 
elméletileg büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság előtti – adott esetben 
közigazgatási eljárást is magában foglaló – eljárásra kerülhet sor .

6. cikk

Ez a cikk az ENYH továbbításáról szól. Minden hivatalos kommunikációt közvetlenül a 
kibocsátó és a végrehajtó hatóság között kell lebonyolítani (6. cikk (1) bekezdés).  Lehetőség 
van azonban arra, hogy az igazságügyi hatóságok támogatására központi hatóságokat 
jelöljenek ki, amelyek részt vehetnek az ENYH átvételével és továbbításával kapcsolatos 
adminisztratív feladatokban (6. cikk (2) bekezdés). A központi hatóság igénybe vételének 
bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a 28. cikk (1) bekezdés c) pontja írja elő. A 6. cikk (3) 
bekezdése rendelkezik az Európai Igazságügyi Hálózat igénybevételéről, amely biztosítja, 
hogy az ENYH a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz kerüljön, így megelőzhető 
vagy minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy a személyes adatok cseréjében 
illetéktelen hatóságok vegyenek részt. A 6. cikk (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
amennyiben egy hatóság tévesen kapott meg egy ENYH-t, köteles azt továbbítani a 
joghatósággal rendelkező végrehajtó hatósághoz. A 6. cikk (6) bekezdése a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok közötti közvetlen kapcsolatfelvétel elvét és a központi hatóságok által 
nyújtott segítség lehetőségét erősíti meg (6. cikk (6) bekezdés).  Az európai adatvédelmi 
biztos véleménye alapján bevezetésére kerülő (7) bekezdés célja, hogy egy belső 
mechanizmus bevezetésével – amely megakadályozza, hogy illetéktelenek hozzáférhessenek 
az adatokhoz – biztosítsa, hogy az adatvédelem elvét a személyes adatok kezelése során 
figyelembe vegyék.

8. cikk

Ez a rendelkezés határozza meg az alkalmazandó jogot.  Az ENYH kibocsátásakor a 
kibocsátó hatóság hozza meg a nyomozási cselekmény elrendelésére vonatkozó döntést a 
nemzeti jog alapján. A végrehajtó hatóság e döntést csak a végrehajtás megtagadásnak a 10. 
cikkben felsorolt indokaira hivatkozva kérdőjelezheti meg. Az intézkedés végrehajtására 
azonban a végrehajtó állam jogszabályai irányadóak. Meg kell jegyezni azonban, hogy az a 
tény, miszerint az intézkedés végrehajtására a végrehajtó állam joga alkalmazandó, 
nyilvánvalóan problémákat vethet fel a bizonyítékok a kibocsátó tagállamban való 
elfogadhatóságával kapcsolatban. Ez indokolja e cikk (2) bekezdését: a kibocsátó hatóságnak 
lehetősége van arra, hogy az ENYH-n feltüntesse azokat az alaki követelményeket, amelyeket 
a bizonyítékok elfogadhatósága érdekében teljesíteni kell. A végrehajtó hatóság köteles 
teljesíteni ezeket, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a végrehajtó állam alapvető jogelveivel. 
Ily módon a bizonyíték elfogadhatóságával kapcsolatos követelmény és az alkalmazandó 
jogra vonatkozó előírás egyaránt teljesülnek. Az e cikk (3) bekezdésében foglaltakról az EU 
meglévő uniós eszközei még nem rendelkeztek. E bekezdés szerint a kibocsátó állam illetékes 
hatósága részt vehet az ENYH végrehajtásában, hogy támogatást nyújtson a végrehajtó 
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hatóságoknak. A kibocsátó állam az ENYH végrehajtásában közreműködő illetékes 
hatóságának a végrehajtó állam területén való jelenléte döntő fontosságú lehet, amikor például 
az intézkedések végrehajtása során biztosítani kell a bizonyítékok elfogadhatóságát, vagy 
kiegészítő ENYH-t kell kibocsátani (7. cikk (2) bekezdés). A (3) bekezdés amellett, hogy 
jogalapot teremt, mivel arra kötelezi a végrehajtó államot, hogy elfogadja a kibocsátó állam 
illetékes hatóságának jelenlétét, kellő rugalmasságot biztosít azáltal, hogy lehetővé teszi a 
jelenlét megtagadását, feltéve, ha az ellentétes a végrehajtó állam alapvető jogelveivel. A 
kibocsátó állam hatósága kizárólag azzal a céllal van jelen a végrehajtó állam területén, hogy 
támogatást nyújtson a végrehajtó állam hatóságainak. 

9. cikk

Ez a cikk növeli a szükséges rugalmasságot azáltal, hogy a bekezdés egyes pontjaiban 
felsorolt esetekben lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára, hogy az ENYH-ban 
meghatározott nyomozási cselekménytől eltérő nyomozási cselekményhez folyamodjon. Meg 
kell jegyezni, hogy e cikk (1) bekezdésének összhangban kell állnia a 10. cikk (1) bekezdés c) 
pontjával, amely lehetőséget biztosít az ENYH megtagadására, amennyiben a végrehajtó 
államban nem áll rendelkezésre más intézkedés. Ha a végrehajtó hatóság, a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban, a kibocsátó hatóság által meghatározottól eltérő nyomozási 
cselekményhez kíván folyamodni, biztosítani kell, hogy ez a nyomozás, pontosabban a 
bizonyíték elfogadhatósága vagy az elért eredmények szempontjából nem fog váratlan 
következményekkel járni. A 9. cikk (2) bekezdése éppen ezért rendelkezik a kibocsátó 
hatóság tájékoztatásának kötelezettségéről, amely visszavonhatja az ENYH-t. A kibocsátó 
hatóságnak továbbá lehetősége nyílik, hogy átfogalmazza az ENYH-t, valamint, hogy más 
intézkedés alkalmazása mellett döntsön.

10. cikk

A hatodik indok lehetővé teszi az ENYH végrehajtásának megtagadását, ha valamely egyedi 
esetben az ENYH végrehajtása alapvető nemzetbiztonsági érdekeket sértene, veszélyeztetné
az információforrást, vagy konkrét hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó minősített adat 
felhasználásával járna együtt. Erre az indokra csak az adott esetben lehet hivatkozni.

13. cikk

E cikk megállapítja, hogy az érintett feleknek a nemzeti joggal összhangban álló jogorvoslati 
lehetőséggel kell rendelkezniük, biztosítva a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és a 
bírósághoz fordulás jogát valamennyi jogszabály által védett jog és érdek oltalma érdekében. 
A demokratikus jogállam egyik pillére ugyanis a hatékony jogvédelem szavatolása, amelyet 
az államok nem tagadhatnak meg, és semmilyen módon nem korlátozhatnak. A jogorvoslat 
biztosítását a bírósághoz való folyamodás joga jelenti, valamint az, hogy ennek során 
határozat születhet minden és bármely jogilag megalapozott követelés kérdésében, amelynek 
elbírálásához adottak a szükséges eljárásjogi feltételek. A kölcsönös elismerés elvével 
összhangban el kell kerülni, hogy az ENYH kibocsátásának érdemi indokait a végrehajtó 
állam valamely bíróságánál benyújtott keresetben vitassák.

18. cikk

Az ENYH-k többsége minden bizonnyal tartalmaz majd olyan információkat, amelyeket 
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védeni kell, nemcsak a kérdéses alapjogok tiszteletben tartása miatt, hanem a nyomozás 
védelme érdekében is. Ugyanez vonatkozik azokra az információkra, amelyeket az ENYH 
végrehajtása során gyűjtött bizonyítékok részeként át kell adni. E cikk arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy mind a 
kibocsátó, mind pedig a végrehajtó hatóságok megőrizzék az információk titkosságát, és 
tájékoztassák egymást abban az esetben, ha a titoktartási szabályoknak nem tudnak 
maradéktalanul eleget tenni. Ezt a kérdést az európai adatvédelmi biztos hivatala alaposan 
megvitatta.

25. cikk

A banki ügyletek nyomon követésére, mivel ez olyan nyomozati cselekmény, amely valós 
idejű, folyamatos, illetve meghatározott ideig tartó bizonyítékgyűjtéssel jár, a 27. cikk 
vonatkozik, amely kellő rugalmasságot biztosít azáltal, hogy további külön indokot említ az 
elismerés megtagadására. A 25. cikk (1) bekezdése lehetőséget ad jövőben megvalósuló banki 
ügyletek nyomon követésére irányuló ENYH kibocsátására. A 25. cikk (4) bekezdése szerint 
a kibocsátó állam és a végrehajtó állam illetékes hatóságai megállapodnak a nyomon követés 
gyakorlati részleteiről. A cikk kifejezetten rendelkezik továbbá arról, hogy a kibocsátó és a 
végrehajtó hatóságnak gondoskodnia kell minden olyan megszerzett banki információ 
titkosításáról és titokban tartásáról, amely nincs összefüggésben a konkrét nyomozással, és 
különösen nem bocsáthatják azokat harmadik fél rendelkezésére, továbbá nem használhatják 
fel a kérelem indokául szolgálóktól eltérő célokra.  


