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4 straipsnis

Šio 4 straipsnio atžvilgiu jokių pakeitimų nesiūloma. 
Nepaisant to, pažymėtina, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalies 
nuostatos taikomos tik bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, o siūloma direktyva 
siekiama išplėsti abipusio pripažinimo principo ir ETO taikymą procedūroms, kai iš tiesų dar 
nėra baudžiamosios bylos, bet kai esama padėtis hipotetiškai gali išsivystyti į bylą, 
nagrinėjamą kompetentingame baudžiamųjų bylų teisme (tokioje byloje gali būti ir 
administracinio pobūdžio procedūrų).

6 straipsnis

Šis straipsnis susijęs su ETO perdavimu. Visas oficialus bendravimas vyksta išduodančiajai 
institucijai ir vykdančiajai institucijai palaikant tiesioginius ryšius (6 straipsnio 1 dalis). 
Tačiau yra galimybė paskirti centrines institucijas padėti teisminėms institucijoms. Centrinės
institucijos gali būti įtrauktos į ETO perdavimo ir priėmimo procedūras, tačiau tik 
administracinio pobūdžio užduotims (6 straipsnio 2 dalis). Pareiga pranešti apie tai, kad 
naudojamasi centrinės institucijos paslaugomis, yra numatyta 28 straipsnio 1 dalies c punkte. 
3 dalyje kalbama apie naudojimąsi Europos teisminiu tinklu (3 dalis) – tai būdas užtikrinti, 
kad ETO būtų perduotas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, užkertant kelią arba 
sumažinant grėsmę keičiantis asmens duomenimis dalyvauti pašalinėms institucijoms. 
Klaidingai ETO gavusios institucijos įsipareigojimas jį perduoti kompetentingai vykdančiajai 
institucijai numatytas 5 dalyje. 6 straipsnio 6 dalyje patvirtinamas kompetentingų institucijų 
tiesioginių kontaktų principas ir galimybė pasinaudoti centrinių institucijų pagalba. Remiantis 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomone, straipsnis papildytas 7 dalimi, 
kuria užtikrinama, kad tvarkant asmens duomenis būtų atsižvelgiama į duomenų apsaugos 
principą, ir sukuriamas vidinis mechanizmas, kuriuo užtikrinama duomenų apsauga nuo 
pašalinių asmenų.

8 straipsnis

Šia nuostata apibrėžiami taikytini teisės aktai. Sprendimą taikyti tyrimo priemonę priima 
išduodančioji institucija pagal savo nacionalinę teisę tuo metu, kai ji išduoda ETO.
Vykdančioji institucija gali užprotestuoti tą sprendimą tik remdamasi 10 straipsnyje 
nurodytais atsisakymo pagrindais. Tačiau pačios priemonės vykdymą reglamentuoja 
vykdančiosios valstybės teisė. Tačiau pažymėtina, kad jei priemonės vykdymo sąlygas 
reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisė, gali kilti problemų dėl įrodymų leistinumo 
išduodančiojoje valstybėje. Tai pagrindžiama šio straipsnio 2 dalimi: joje numatoma galimybė 
išduodančiajai institucijai ETO nurodyti, kokių formalumų būtina laikytis, kad būtų 
užtikrintas įrodymų leistinumas. Vykdančioji institucija įpareigojama laikytis šių formalumų, 
jei tik jie neprieštarauja vykdančiosios valstybės pagrindiniams teisės principams. Taip 
įgyvendinama būtinybė garantuoti įrodymų leistinumą ir taikytinos teisės taisyklės 
suderinamumas. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos – jau seniai įtvirtintos kaip normos 
galiojančiuose ES teisės aktuose. Joje numatyta galimybė išduodančiosios valstybės 
kompetentingai institucijai dalyvauti vykdant ETO siekiant padėti vykdančiosioms 
institucijoms. Išduodančiosios valstybės institucijos buvimas vykdančiosios valstybės 
teritorijoje ir pagalba vykdant ETO gali būti itin svarbu, pavyzdžiui, kai būtina užtikrinti 
įrodymų leistinumą ar išduoti ankstesnį ETO papildantį ETO tuo metu, kai priemonė jau yra 
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vykdoma (7 straipsnio 2 dalis). Šioje 3 dalyje numatyta daugiau, nei vien tik teisinis pagrindas 
– ja vykdančioji valstybė įpareigojama neprieštarauti tokiam išduodančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos dalyvavimui, taip pat užtikrinamas pakankamas lankstumas ir 
patikslinama, kad tokio dalyvavimo galima atsisakyti, jei tai prieštarauja pagrindiniams 
vykdančiosios valstybės principams. Išduodančiosios valstybės institucijos buvimu 
vykdančioje valstybėje siekiama tik teikti pagalbą vykdančiosios valstybės institucijoms. 

9 straipsnis

Šiuo straipsniu užtikrinamas būtinas lankstumas ir galimybė vykdančiajai institucijai 
pasirinkti kitokią nei ETO nurodytą priemonę atitinkamuose punktuose numatytais atvejais. 
Be to , pabrėžtina, kad šio straipsnio 1 dalis turi būti siejama su 10 straipsnio 1 dalies c 
punktu, pagal kurį galima atsisakyti vykdyti ETO, jei vykdančiojoje valstybėje nėra jokių 
alternatyvių tyrimo priemonių. Jeigu vykdančioji institucija, vadovaudamasi 9 straipsnio 1 
dalimi, ketina panaudoti kitokią priemonę nei ta, dėl kurios nusprendė išduodančioji 
institucija, svarbu užtikrinti, kad toks sprendimas neturėtų nenumatytų padarinių tyrimui, visų 
pirma susijusių su įrodymų leistinumu ir pasiektinais rezultatais. Todėl 2 dalyje numatyta 
prievolė informuoti išduodančiąją instituciją, kuri turės galimybę atšaukti ETO. Be to, 
išduodančioji institucija turi galimybę iš naujo parengti ETO ir, pavyzdžiui, nuspręsti 
panaudoti dar vienos rūšies priemonę.

10 straipsnis

Remiantis šeštuoju pagrindu galima atsisakyti vykdyti ETO, jei tam tikru atveju jo vykdymas 
pakenktų esminiams nacionalinio saugumo interesams, keltų pavojų informacijos šaltiniui ar 
jo vykdymui reikėtų naudoti įslaptintą informaciją, susijusią su tam tikra žvalgybos veikla. 
Tai, ar tokį pagrindą galima pritaikyti, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.

13 straipsnis

Šiame straipsnyje nustatyta, kad suinteresuotosios šalys turi galimybę pagal nacionalinę teisę 
naudotis teisių gynimo priemonėmis, užtikrinant galimybę susipažinti su teisės aktais ir 
kreiptis į teismus siekiant apginti visas savo teises ir teisiškai saugomus interesus. Iš tiesų, 
vienas pagrindinių demokratinės teisinės valstybės ramsčių yra veiksmingos teisminės 
apsaugos užtikrinimas, ir nei viena dalyvaujanti valstybė negali atsisakyti tokią apsaugą teikti 
arba ją kaip nors riboti. Teisinės apsaugos kreipiantis į teismą garantija taip pat apima teisę 
pateikti apeliacinį skundą teismui ir gauti jo teisinį sprendimą dėl visų teisiškai pagrįstų 
pretenzijų, kurioms įvertinti surinktos procesinės prielaidos. Pagal abipusio pripažinimo 
principą būtina užkirsti kelią tam, kad skundai dėl ETO išdavimo būtų iš esmės nagrinėjami 
tik pateikus ieškinį vykdančiosios valstybės teisme.

18 straipsnis

Be abejo, daugelyje ETO bus pateikta informacija, kuri turi būti apsaugota ne tik konkrečių 
pagrindinių teisių atžvilgiu, bet ir siekiant apsaugoti tyrimo eigą. Tas pats reikalavimas 
taikytinas informacijai, kuri turi būti perduota kaip įrodymų, surinktų vykdant ETO, dalis. 
Šiame straipsnyje nustatyta valstybių narių pareiga imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad išduodančioji ir vykdančioji institucijos išsaugotų informacijos konfidencialumą ir 
informuotų viena kitą tais atvejais, kai konfidencialumo reikalavimai negali būti visiškai 
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įvykdyti. Šį klausimą išsamiai nagrinėjo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

25 straipsnis

Banko sandorių stebėsena – tai priemonė, kuriai reikia rinkti įrodymus realiuoju laiku, nuolat 
ir tam tikrą laikotarpį, todėl jai taikomas 27 straipsnis, kuriuo suteikiamas lankstumas 
nustačius dar vieną konkretų nepripažinimo pagrindą.
 1 dalyje numatyta galimybė išduoti ETO siekiant stebėti banko sandorius, kurie bus vykdomi 
ateityje. 4 dalyje nustatyta, kad dėl praktinės stebėsenos tvarkos susitaria išduodančiosios ir 
vykdančiosios valstybių kompetentingos institucijos. Taip pat aiškiai nustatyta, kad 
išduodančioji ir vykdančioji institucijos privalo išlaikyti surinktos bankinės informacijos 
konfidencialumą ir išsaugojimą visais atvejais, kai tokia informacija nėra susijusi su 
konkrečiu tyrimu, t. y. neperduoti jos tretiesiems asmenims ir nenaudoti jos jokiems kitokiems 
tikslams, išskyrus tuos, kuriais buvo pagrįstas prašymas. 


