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4. pants

Grozījumi 4. pantā nav ierosināti.
Tomēr, lai gan Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 1. punkts attiecas tikai uz 
sadarbību krimināllietās, direktīvā tiek piedāvāts paplašināt savstarpējo atzīšanu un EIR, tos 
attiecinot uz tiesvedību, kas tieši neietver krimināllietu, bet kuras lēmums hipotētiski varētu 
būt pamats tiesvedības uzsākšanai tiesā, kurai ir piekritība krimināllietās (kas tādējādi varētu 
ietvert administratīvu tiesvedību).

6. pants

Šis pants attiecas uz EIR nosūtīšanu. Visa oficiālā saziņa jāveic, izmantojot nepastarpinātus 
sakarus starp izdevējiestādēm un izpildiestādēm (6. panta 1. punkts). Tomēr ir iespējams 
nozīmēt centrālās iestādes, kuras palīdzētu tiesu iestādēm. Šīs centrālās iestādes var būt 
atbildīgas par EIR nosūtīšanu un saņemšanu, taču vienīgi administratīvā līmenī (6. panta 
2. punkts). 28. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir noteikts pienākums ziņot par centrālās 
iestādes izmantošanu. 6. panta 3. punkts attiecas uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 
izmantošanu, kas ir viens veids kā nodrošināt, ka EIR tiek nosūtīts kompetentajām valstu 
iestādēm, tādējādi novēršot vai samazinot nepareizo iestāžu iesaistīšanas risku personas datu 
apmaiņas procesā. 6. panta 5. punktā ir noteikts iestādes, kas kļūdaini saņēmusi EIR, 
pienākums to pārsūtīt kompetentajai izpildiestādei. 6. panta 6. punktā apstiprināts princips par 
tiešu saziņu starp kompetentajām iestādēm, kā arī iespēja, ka centrālās iestādes sniedz 
palīdzību. Pēc Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma sniegšanas ir pievienots 
6. panta 7. punkts, lai nodrošinātu, ka ir ņemts vērā datu aizsardzības princips, apstrādājot 
personas datus. Ar to ir izveidots iekšējs mehānisms neatļautas piekļuves personas datiem 
novēršanai.

8. pants

Šajā noteikumā ir definēti piemērojamie tiesību akti. Izdodot EIR, lēmumu veikt izmeklēšanas 
pasākumu pieņem izdevējiestāde saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem. Izpildiestāde drīkst 
apstrīdēt šādu lēmumu, vienīgi izmantojot atteikuma pamatojumus, kas norādīti 10. pantā. 
Tomēr paša pasākuma izpildi reglamentēs izpildvalsts tiesību akti. Tomēr apstāklis, ka 
pasākuma izpildei piemēro izpildvalsts tiesību aktus, var radīt problēmas saistībā ar 
pierādījumu pieņemamību izdevējvalstī. Šī problēma ir atrisināta ar 8. panta 2. punktu, kurā 
paredzēta iespēja, ka izdevējvalsts EIR norāda, kādas formalitātes ir jāievēro, lai nodrošinātu 
pierādījumu pieņemamību. Izpildiestādei ir pienākums ievērot minētās formalitātes, ja vien 
tās nav pretrunā izpildvalsts tiesību pamatprincipiem. Tādējādi ir apmierināta prasība 
nodrošināt pierādījuma pieņemamību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Noteikumi 
8. panta 3. punktā nav paredzēti nevienā no esošajiem ES instrumentiem. Tie attiecas uz 
izdevējvalsts kompetentās iestādes iespējamu klātbūtni EIR izpildes laikā, lai sniegtu 
palīdzību izpildiestādēm. Izdevējvalsts iestādes klātbūtne izpildvalsts teritorijā, lai palīdzētu 
EIR izpildē, var būt svarīga, ja, piemēram, ir nepieciešams nodrošināt pierādījuma 
pieņemamību vai izdot papildu EIR pasākuma izpildes laikā (skatīt 7. panta 2. punktu). 
Papildus tiesiskā pamata noteikšanai un pienākuma uzlikšanai izpildiestādei, ka tā akceptē 
izdevējvalsts kompetentās iestādes klātbūtni, 8. panta 3. punktā ir arī garantēts pietiekams 
elastīgums, papildinot, ka klātbūtni var noraidīt, ja tā ir pretrunā izpildvalsts tiesību 
pamatprincipiem. Izdevējvalsts kompetentās iestādes klātbūtnes izpildvalstī vienīgais mērķis 
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ir sniegt palīdzību izpildvalsts iestādēm. 

9. pants

Ar 9. pantu ir pievienots nepieciešamais elastīgums, ļaujot izpildiestādei izvēlēties cita veida 
pasākumu, kas nav EIR norādītais pasākums, situācijās, kas izklāstītas attiecīgajos 
apakšpunktos. 9. panta 1. punkts jālasa kopā ar 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kurā ir 
atļauts atteikt EIR izpildi, ja izpildvalstī nepastāv alternatīvi pasākumi. Ja izpildiestāde 
saskaņā ar 9. panta 1. punktu paredz izmantot atšķirīgu pasākumu, nevis izdevējiestādes 
iecerēto, ir svarīgi nodrošināt, ka tas neatstās neparedzētas sekas uz izmeklēšanu, it īpaši 
pierādījumu pieņemamības ziņā un attiecībā uz rezultātiem, kas jāsasniedz. Tādēļ 9. panta 
2. punktā paredzēts pienākums informēt izdevējiestādi, kurai būs iespēja atsaukt EIR. 
Izdevējiestāde var arī pārstrādāt EIR un, piemēram, lemt par cita veida pasākuma 
izmantošanu.

10. pants

Sestais pamatojums dod iespēju atteikt EIR izpildi, ja tā izpilde konkrētā lietā kaitētu 
būtiskām valsts drošības interesēm, apdraudētu informācijas avotu vai būtu saistīta ar tādas 
klasificētas informācijas izmantošanu, kas attiecas uz konkrētām izlūkošanas darbībām. Šādu 
pamatojumu drīkst izmantot, vienīgi izskatot katru gadījumu atsevišķi.

13. pants

13. pantā ir noteikts, ka ieinteresētajām pusēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem jābūt 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot iespēju vērsties tiesā, lai 
aizstāvētu visas tiesības un intereses, kas ir aizsargātas ar likumu. Viens no demokrātiska 
tiesiskuma pīlāriem ir efektīvas tiesiskās aizsardzības garantēšana, ko attiecīgās valstis 
nedrīkst liegt vai kādā veidā ierobežot. Tādējādi šī tiesiskā garantija ietver tiesības vērsties 
tiesā un saņemt tiesas lēmumu par jebkuru juridiski atbilstīgu prasību, ja tiek izpildītas 
procedurālās prasības tās novērtējumam. Saskaņā ar savstarpējās atzīšanas principu jāatturas 
no EIR izdošanas materiālo iemeslu apstrīdēšanas prasībā, kas celta izpildvalsts tiesā.

18. pants

Lielākajā daļā EIR nepārprotami ir ietverta informācija, kas jāaizsargā, ne tikai saistībā ar 
attiecīgajām pamattiesībām, bet arī tādēļ, lai pasargātu izmeklēšanu. Tas pats attiecas uz 
informāciju, ko paredzēts nodot kā daļu no pierādījumiem, kuri savākti EIR izpildes laikā. 
18. pantā paredzēts pienākums dalībvalstīm veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka gan izdevējiestādes, gan izpildiestādes saglabā informācijas konfidencialitāti un informē 
viena otru par gadījumiem, kad konfidencialitātes prasības nav iespējams ievērot pilnībā. Šo 
jautājumu īpaši atzīmēja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.
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25. pants

Bankas darījumu novērošana ir pasākums, kas saistīts ar pierādījumu vākšanu reāllaikā, 
pastāvīgi un noteiktā laikposmā, un tādēļ to aptver 27. pants, kas paredz elastību, sniedzot vēl 
vienu konkrētu neatzīšanas pamatu. 25. panta 1. punktā ir paredzēta iespēja izdot EIR, lai 
novērotu bankas darījumus, kas notiks nākotnē. 25. panta 4. punktā ir teikts, ka par 
novērošanas praktisko kārtību vienojas izdevējvalsts un izpildvalsts kompetentās iestādes. 
Tajā arī skaidri norādīts, ka izdevējiestādēm un izpildiestādēm jānodrošina slepenība un 
piesardzība attiecībā uz jebkādu iegūtu bankas informāciju, kas nav saistīta ar konkrēto 
izmeklēšanu. Tas īpaši ietver šādas informācijas neizpaušanu trešām pusēm vai tās 
izmantošanu tikai tādos nolūkos, kas pamatoti ar pieteikumu. 


