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Articolul 4

În articolul 4, nu se propune nicio modificare. 
Cu toate acestea, se poate spune că articolul 82 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene se limitează la cooperarea în materie penală, iar directiva propusă vizează 
extinderea principiul recunoașterii reciproce și a ordinului european de anchetă în cazul 
procedurilor în care încă nu există un caz penal propriu-zis, însă, în mod ipotetic, când o astfel 
de situație poate să inițieze un proces în fața unui tribunal competent, ar putea fi incluse 
proceduri administrative.

Articolul 6

Acest articol se referă la transmiterea ordinului european de anchetă. Toate comunicările 
oficiale între autoritățile emitente și cele executante au loc direct [(alineatul (1)]. Există, 
totuși, posibilitatea de a desemna autorități centrale pentru a sprijini autoritățile judiciare 
competente. Acestea pot participa la transmiterea și primirea ordinului european de anchetă, 
însă doar în domeniul administrativ [(alineatul (2)]. Obligația de a înștiința o autoritate 
centrală asupra recursului este prevăzută la articolul 28 alineatul (1) litera (c). Alineatul (3) se 
referă la folosirea Rețelei Judiciare Europene [(alineatul 3)], o modalitate de a garanta că 
ordinul european de anchetă este direcționat către autoritățile naționale competente, prevenind 
sau minimizând riscul ca autoritățile neavizate să se implice în schimbul de date personale. 
Autoritatea care a primit din greșeală un ordin european de anchetă este obligată să-l 
transmită autorității executante competente, așa cum este prevăzut la alineatul (5). Alineatul 
(6) confirmă principiul contactelor directe între autoritățile competente, dar după caz, și 
posibilitatea de autorităților centrale competente de a interveni. La sugestia Agenției 
Europene pentru Protecția Datelor, a fost inclus alineatul (7) care prevede introducerea unui 
mecanism intern care asigură faptul că nu sunt posibile intervențiile externe, tocmai pentru a 
garanta că principiul protecției datelor este respectat în prelucrarea datelor personale.

Articolul 8

Această dispoziție definește legislația aplicabilă. Decizia de a pune în aplicare o măsură de 
anchetă este luată de către autoritatea emitentă în conformitate cu legislația națională, în 
momentul emiterii ordinului european de anchetă. Autoritatea executantă poate contesta 
această decizie doar invocând motivele de recurs indicate la articolul 10. Totuși, punerea în 
aplicare a măsurii este reglementată de legislația statului executant. Cu toate acestea, având în 
vedere că legislația aplicabilă la punerea în aplicare a măsurii este legislația statului executant 
acest lucru poate, în mod evident, să creeze probleme în ceea ce privește admisibilitatea 
probelor în statul emitent. Prin urmare, alineatul (2) al acestui articol prevede următoarele: 
autoritatea emitentă are posibilitatea de a indica în ordinul european de anchetă formalitățile 
care trebuie îndeplinite pentru a asigura admisibilitatea probelor. Autoritatea executantă este 
obligată să dea curs acestor formalități, atâta vreme cât acestea nu contravin principiilor 
fundamentale ale statului executant. Astfel se îndeplinește necesitatea de a asigura 
admisibilitatea probelor în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu. Alineatul (3) al 
acestui articol nu era încă un act normativ prevăzut în instrumentele existente ale UE. Acesta 
se referă la posibila prezență a unei autorități competente a statului emitent în timpul 
executării ordinului european de anchetă, cu scopul de a oferi asistență autorităților 
executante. Prezența unei autorități a statului emitent pe teritoriul statului executant, care ajută 
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la punerea în aplicare a ordinului european de anchetă poate fi crucială. De exemplu, aceasta 
este necesară pentru a asigura admisibilitatea probelor sau a emiterii ordinului european de 
anchetă suplimentar în timpul punerii în aplicare a măsurii [(articolul 7 alineatul(2)]. 
Prezentul alineat (3), pe lângă stabilirea bazei juridice în momentul în care obligă statul 
executant să accepte prezența unei autorități competente a statului emitent, asigură și o 
flexibilitate suficientă acordând posibilitatea că prezența acestuia din urmă să fi refuzată dacă 
contravine principiilor fundamentale ale statului executant. Obiectivul prezenței unei 
autorități a statului emitent în statul executant, este doar acela de a oferi asistență autorităților 
statului executant. 

Articolul 9

Acest articol introduce flexibilitatea necesară care permite autorității executante să opteze 
pentru o măsură diferită de cea menționată în ordinul european de anchetă pentru situațiile 
prevăzute la respectivele alineate. De asemenea, trebuie menționat faptul că alineatul (1) al 
acestui articol, precum și articolul 10 alineatul (1) litera (c ), permit refuzarea executării 
ordinului european de anchetă dacă, în cazul statului executant nu există metode alternative. 
În conformitate cu alineatul (1), dacă autoritatea executantă vrea să utilizeze o măsură diferită 
de cea care a fost decisă de către autoritatea emitentă, trebuie să se asigure faptul că această 
măsură nu va avea consecințe nedorite în cazul anchetei, mai ales în ceea ce privește 
admisibilitatea probelor și a rezultatelor care trebuie obținute. Prin urmare, alineatul (2) 
prevede obligativitatea de a informa autoritatea emitentă care va avea posibilitatea de a 
retrage ordinul european de anchetă.. Autoritatea emitentă dispune și de posibilitatea de a 
reformula ordinul european de anchetă și, de exemplu, să decidă utilizarea unui alt tip de 
metodă.

Articolul 10

Cel de-al șaselea motiv permite refuzarea executării ordinului european de anchetă dacă, într-
un caz particular, executarea sa poate dăuna intereselor naționale esențiale în materie de 
securitate, poate compromite sursa de informații sau implica folosirea informațiilor clasificate 
cu privire la activitățile specifice de informare. Acest motiv poate fi invocat de la caz la caz.

Articolul 13

Acest articol prevede faptul că părțile interesate pot face recurs în conformitate cu legislația 
națională, asigurând accesul la căi de atac și la tribunal pentru apărarea tuturor drepturilor și 
intereselor protejate prin lege. De fapt, unul dintre principiile de bază ale statului de drept 
democratic este garantarea unui drept de recurs jurisdicțional, care nu trebuie negat sau limitat 
în vreun fel de statele respective. Garanția căii judiciare constă în dreptul de a face recurs la o 
instanță și de a obține pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la orice cerere 
relevantă din punct de vedere juridic și pentru a cărei evaluare sunt îndeplinite normele de 
procedură. În temeiul principiului recunoașterii reciproce, trebuie evitat ca temeiurile de fond 
care stau la baza emiterii ordinului european de anchetă să fie contestate printr-o acțiune 
deschisă înaintea unei instanțe judecătorești a statului executant.

Articolul 18

Majoritatea ordinelor europene de anchetă vor conține, cu siguranță, informații care trebuie să 
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fie protejate, nu doar cele ce se referă la drepturile fundamentale în cauză, ci și cele care au 
scopul de a proteja ancheta. Același lucru se întâmplă și cu informațiile care urmează să fie 
transmise ca probe colectate pentru executarea ordinului european de anchetă. În acest caz 
este prevăzută obligativitatea statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru a garanta 
că, atât autoritățile emitente, cât și cele executante, păstrează confidențialitatea informațiilor, 
și că acestea se informează reciproc atunci când cerințele de confidențialitate nu pot fi 
îndeplinite integral. Aceasta a fost o problemă îndelung dezbătută de către Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor.

Articolul 25

Monitorizarea tranzacțiilor bancare este o măsură care implică colectarea probelor în timp real 
în mod continuu și într-o anumită perioadă de timp, motiv pentru care este reglementată la 
articolul 27 care permite flexibilitatea de a adăuga un motiv anume pentru refuzarea 
recunoașterii. Alineatul (1) prevede posibilitatea de a emite un ordin european de anchetă 
pentru a monitoriza operațiunile bancare în curs de desfășurare. Alineatul (4) prevede că 
autoritățile competente ale statelor emitente și executante definesc de comun acord 
organizarea practică a monitorizării. De asemenea, prevede în mod expres că autoritățile 
emitente și cele executante trebuie să asigure sigiliul și rezerva informațiilor bancare obținute 
despre tot ceea ce nu are legătură cu ancheta propriu-zisă, și anume să nu le pună la dispoziția 
părților terțe, sau să utilizeze informațiile în alte scopuri decât cele solicitate justificate. 


