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Artikolu 4

Ma ġewx proposti emendi fil-każ tal-Artikolu 4. 
Madankollu, minkejja li l-Artikolu 82(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea huwa limitat għall-kooperazzjoni fil-materji kriminali, id-Direttiva tipproponi li jiġi 
estiż ir-rikonoxximent reċiproku u l-OIE għal proċedimenti li ma jinvolvux direttament każ 
kriminali, iżda fejn id-deċiżjoni ipotetikament tista' twassal għal proċedimenti quddiem qorti 
li jkollha ġurisdizzjoni f'materji kriminali (li għalhekk tista' tinkludi proċeduri 
amministrattivi).

Artikolu 6

Dan l-artikolu jikkonċerna t-trażmissjoni tal-OIE. Il-komunikazzjonijiet uffiċjali kollha 
għandhom isiru permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtoritajiet emittenti u ta' eżekuzzjoni 
(Artikolu 6(1)). Madankollu, hemm, il-possibbiltà li jinħatru awtoritajiet ċentrali li jassistu 
lill-awtoritajiet ġudizzjarji. Dawn l-awtoritajiet ċentrali jistgħu jkunu responsabbli għat-
trażmissjoni u r-riċezzjoni tal-OIE, iżda fuq livell amministrattiv biss (Artikolu 6(2)). L-
obbligu li jkun notifikat l-użu ta' awtorità ċentrali huwa stabbilit fl-28(1)(c). L-Artikolu 6(3) 
jikkonċerna l-użu tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, li huwa mod kif ikun żgurat li l-OIE 
jintbagħat lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u b'hekk ikun prevenut jew imnaqqas ir-
riskju li jkunu involuti awtoritajiet żbaljati fl-iskambju tad-dejta personali. L-obbligu għall-
awtorità li tkun irċeviet OIE bi żball li tibgħatu lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti huwa 
stabbilit fl-Artikolu 6(5). L-Artikolu 6(6) jikkonferma l-prinċipju ta' kuntatti diretti bejn l-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-possibbiltà ta' assistenza mill-awtoritajiet ċentrali. L-
Artikolu 6(7) ġie miżjud, wara opinjoni mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, 
biex ikun żgurat li l-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta ikun rispettat fl-ipproċessar tad-dejta 
personali.Dan jistabbilixxi mekkaniżmu intern għall-prevenzjoni ta' aċċess mhux awtorizzat 
għad-dejta personali.

Artikolu 8

Din id-dispożizzjoni tiddefinixxi l-liġi applikabbli. Id-deċiżjoni li tittieħed il-miżura 
investigattiva ssir mill-awtorità emittenti skont il-liġi nazzjonali tagħha meta toħroġ l-OIE. L-
awtorità ta' eżekuzzjoni tista' biss tikkontesta dik id-deċiżjoni permezz tar-raġunijiet għal 
rifjut indikati fl-Artikolu 10. Madankollu, l-eżekuzzjoni tal-miżura nnifisha se tkun regolata 
mil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni. Il-fatt li l-liġi applikabbli għall-eżekuzzjoni tal-miżura hija l-
liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni jista', madankollu, joħloq problemi f'termini ta' ammissibbiltà tal-
evidenza fl-Istat emittenti. Din il-problema hija solvuta bl-Artikolu 8(2), li jipprovdi għall-
possibbiltà li l-awtorità emittenti tindika fl-OIE liema formalitajiet għandhom ikunu rispettati 
sabiex tkun żgurata l-ammissibbiltà tal-evidenza. Hemm obbligu li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
tikkonforma ma' dawn il-formalitajiet, sakemm ma jmorrux kontra l-prinċipji fundamentali 
tal-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni. Dan għalhekk jissodisfa l-bżonn li tkun żgurata l-
ammissibbiltà tal-evidenza skont il-liġi applikabbli. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(3) 
mhumiex stabbiliti f'ebda strument tal-UE eżistenti. Dawn jikkonċernaw il-possibbiltà tal-
preżenza ta' awtorità kompetenti tal-Istat emittenti waqt l-eżekuzzjoni tal-OIE sabiex 
tipprovdi assistenza lill-awtorità ta' eżekuzzjoni. Il-preżenza ta' awtorità tal-Istat emittenti fit-
territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, biex tassisti fl-eżekuzzjoni tal-OIE, tista' tkun kruċjali meta, 
pereżempju, jkun neċessarju li tkun żgurata l-ammissibbiltà ta' evidenza jew ħruġ ta' OIE 
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supplementari waqt l-eżekuzzjoni ta' miżura (ara l-Artikolu 7(2)). Barra li tkun stabbilta bażi 
legali u jinħoloq l-obbligu għall-Istat ta' eżekuzzjoni li jaċċetta l-preżenza ta' awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti, dan l-Artikolu 8(3) jiggarantixxi wkoll flessibbiltà sodisfaċenti 
billi jżid li l-preżenza tista' tiġi rrifjutata jekk tmur kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-
Istat ta' eżekuzzjoni. L-għan ta' awtorità kompetenti tal-Istat emittenti preżenti fl-Istat ta' 
eżekuzzjoni huwa biss dak li tkun provvduta assistenza lill-awtoritajiet tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni. 

Artikolu 9

L-Artikolu 9 jżid il-flessibbiltà neċessarja billi jippermetti lill-awtorità ta' eżekuzzjoni li 
tagħżel tip ta' miżura differenti minn dik speċifikata fl-OIE, fis-sitwazzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafi rispettivi. L-Artikolu 9(1) għandu jinqara flimkien mal-Artikolu 10(1)(c), li 
jippermetti li l-eżekuzzjoni tal-OIE tkun rifjutata jekk ma jkunx hemm miżuri alternattivi fl-
Istat ta' eżekuzzjoni. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni hija maħsuba li tuża, f'konformità mal-
Artikolu 9(1), miżura differenti minn dik stabbilita fl-awtorità emittenti, huwa importanti li 
tiggarantixxi li dan mhux se jkollu konsegwenzi mhux mistennija dwar l-investigazzjoni, 
b'mod partikolari f'termini ta' ammissibbiltà ta' evidenza u r-riżultati li għandhom jinkisbu. L-
Artikolu 9(2) b'hekk jistabbilixxi obbligu li jinforma lill-awtorità emittenti, li jkollha l-
opportunità li tirtira l-OIE. L-awtorità emittenti tista' tfassal l-OIE mill-ġdid  u, pereżempju, 
tiddeċiedi li tuża tip ta' miżura oħra.

Artikolu 10

Is-sitt raġuni tippermetti l-eżekuzzjoni tar-rifjut tal-OIE jekk, f'każ speċifiku, l-eżekuzzjoni 
tiegħu ikollha konsegwenzi koroh fuq l-interessi ta’ sigurtà nazzjonal, tipperikola s-sors ta' 
informazzjoni jew tinvolvi l-użu ta' informazzjoni klassifikata relatata mal-attivitajiet speċifiċi 
ta' informazzjoni. Din il-bażi tista' tiġi invokata biss skont il-każ partikolari.

Artikolu 13

L-Artikolu 13 jipprovdi rimedji legali li għandhom ikunu disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali, b'hekk jiggarantixxi aċċess għal-liġi u l-qrati sabiex 
jiddefendi d-drittijiet u l-interessi kollha protetti mil-liġi. Waħda mill-bażijiet tar-regola tal-
liġi demokratika huwa li tiggarantixxi protezzjoni legali effettiva, li m'għandhiex tiġi rrifjutata 
jew fi kwalunkwe każ limitata mill-Istati kkonċernati. Din il-garanzija ġudizzjali b'hekk 
tikkonsisti mid-dritt ta' rikors fil-qorti u l-ksib ta' deċiżjoni tal-qorti dwar kwalunkwe dritt 
legali rilevanti, fejn fiha jintlaħqu r-rekwiżiti proċedurali għall-valutazzjoni tagħha. Skont il-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, ir-raġunijiet sostanżjali għall-ħruġ tal-OIE 
m'għandhomx jitwarrbu f'azzjoni li titressaq quddiem il-qorti tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 18

Il-biċċa l-kbira tal-OIE se jkollhom informazzjoni preċiża li għandha tiġi protetta, mhux biss 
f'relazzjoni mad-drittijiet fundamentali, iżda wkoll għas-salvagwardja tal-investigazzjoni. L-
istess jingħad għall-informazzjoni trażmessa bħala parti mill-evidenza miġbura fl-eżekuzzjoni 
tal-OIE. L-Artikolu 18 jistabbilixxi l-obbligu għall-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex tiggarantixxi lill-awtoritajiet emittenti u ta' eżekuzzjoni għall-preservazzjoni 
tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u biex jinfurmaw lil xulxin meta r-rekwiżiti ta' 
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kunfidenzjalità ma jkunux għal kollox konformi. Dan il-ħruġ tqajjem b'mod partikolari mill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

L-Artikolu 25

Il-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet bankarji huwa miżura li tinvolvi l-ġbir ta' evidenza f'ħin 
reali, kontinwament u fuq ċertu perijodu ta' żmien u b'hekk huwa kopert mill-Artikolu 27, li 
jipprovdi flessibbiltà biż-żieda ta' bażi speċifika għan-nuqqas ta' rikonoxximent.  L-Artikolu 
25(1) jipprovdi l-possibbiltà għall-ħruġ ta' OIE sabiex isir monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet 
bankarji li jsiru fil-futur. L-Artikolu 25(4) jistqarr li d-dettalji prattiċi dwar il-monitoraġġ 
għandhom jiġu stabbiliti bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati emittenti u ta' eżekuzzjoni. 
Huwa jipprovdi wkoll speċifikament li l-awtoritajiet emittenti u ta' eżekuzzjoni għandhom 
jiggarantixxu s-segretezza u d-diskrezzjoni fir-rigwrd ta' kwalunkwe informazzjoni bankarja 
miksuba li ma jkollhiex rabta mal-investigazzjoni partikolari. Dan jinkludi speċifikament li 
din l-informazzjoni ma tingħatax lill-partijiet terzi u lanqas ma' tintuża għal għanijiet li 
mhumiex ġustifikati mill-applikazzjoni 


