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Člen 4

Kar zadeva člen 4, se ne predlagajo nobene spremembe. 
Kljub temu je treba v vsakem primeru poudariti, da je člen 82(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije omejen na sodelovanje v kazenskih zadevah ter da si predlagana direktiva 
prizadeva za razširitev vzajemnega priznavanja in evropskega preiskovalnega naloga (EPN) 
na postopke, v katerih ne gre za resnično kazenske zadeve, vendar bi taka situacija morebiti 
lahko privedla do postopka pred sodiščem, pristojnim za kazenske zadeve (tako bi lahko 
vključili upravne postopke). 

Člen 6

Ta člen obravnava pošiljanje EPN. Vsa uradna komunikacija mora potekati prek neposrednih 
stikov med odreditvenim in izvršitvenim organom (člen 6(1)). Obstaja pa možnost, da se 
imenujejo centralni organi, ki pomagajo pravosodnim organom. Centralni organi lahko 
sodelujejo pri pošiljanju in sprejemanju EPN, vendar le z vidika upravnih nalog (člen 6(2)). V 
členu 28(1)(c) je določena obveznost glede uradnega obvestila o uporabi centralnega organa. 
Člen 6(3) se nanaša na uporabo Evropske pravosodne mreže (člen 6(3)), ki naj bi zagotavljala, 
da so EPN usmerjeni pristojnim nacionalnim organom, kar preprečuje ali zmanjšuje tveganje, 
da bi bili v izmenjavo osebnih podatkov vključeni nepristojni organi. V členu 6(5) je 
predvidena obveznost, da organ, ki prejme EPN po napaki, slednjega posreduje pristojnemu 
izvršitvenemu organu. V členu 6(6) je potrjeno načelo neposrednih stikov med pristojnimi 
organi in možnost sodelovanja centralnih organov. Člen 6(7) je bil dodan na podlagi mnenja 
Evropskega varuha osebnih podatkov z namenom, da se z uvedbo notranjega mehanizma za 
preprečevanje dostopa zunanjih subjektov zagotovi upoštevanje načela o varstvu podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov.

Člen 8

Ta določba opredeljuje, katera zakonodaja se uporablja. Pri izdaji EPN sprejme odločitev o
odreditvi preiskovalnega ukrepa odreditveni organ v skladu z nacionalno zakonodajo. 
Izvršitveni organ lahko to odločitev izpodbija le na podlagi razlogov za zavrnitev, navedenih 
v členu 8(10). Izvršitev ukrepa samega pa ureja pravo izvršitvene države. Vendar pa je treba 
opozoriti, da dejstvo, da se za način izvršitve ukrepa uporablja pravo izvršitvene države, lahko 
očitno povzroči težave glede dopustnosti dokazov v odreditveni državi. Tako je upravičen 
drugi odstavek tega člena: odreditvenemu organu omogoča, da v EPN navede, katere 
formalnosti bo treba izpolniti, da se zagotovi dopustnost dokazov. Izvršitveni organ mora te 
formalnosti izpolniti, če le niso v nasprotju s temeljnimi predpisi izvršitvene države. Tako sta 
usklajena potreba po zagotovitvi dopustnosti dokazov in pravilo o pravu, ki se uporablja. 
Odstavek 3 tega člena predstavlja novost glede na obstoječe instrumente EU. Nanaša se na 
možno prisotnost pristojnega organa odreditvene države pri izvrševanju EPN, s čimer se 
pomaga izvršitvenim organom. Prisotnost pristojnega organa odreditvene države na ozemlju 
države izvršitve, ki pomaga pri izvrševanju EPN, je lahko, na primer, ključna za zagotovitev 
dopustnosti dokazov ali za izdajo dodatnih EPN med izvrševanjem ukrepa (člen 7(2)). Člen 
8(3) ne vzpostavlja le pravne podlage za obveznost izvršitvene države, da sprejme takšno 
prisotnost pristojnega organa odreditvene države, temveč zagotavlja tudi zadostno prožnost, 
in sicer z navedbo, da se prisotnost lahko zavrne, če bi bila v nasprotju s temeljnimi načeli 
izvršitvene države. Namen prisotnosti organa odreditvene države v izvršitveni državi je samo 
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pomoč organom izvršitvene države. 

Člen 9

Ta člen omogoča potrebno prožnost tega pravila in izvršitvenemu organu nudi možnost izbire 
drugačnega ukrepa, kot je ukrep, naveden v EPN, in sicer v primerih, navedenih v ustreznih 
točkah. Pri tem je treba upoštevati, da je treba prvi odstavek tega člena brati skupaj s členom 
10(1)(c), ki omogoča zavrnitev izvršitve EPN, v primeru da v državi izvršitve ne obstajajo 
drugačni ukrepi. Če izvršitveni organ namerava v skladu s prvim odstavkom uporabiti ukrep, 
ki je drugačen od ukrepa, za katerega se odloči odreditveni organ, je treba zagotoviti, da to ne 
bo imelo nepričakovanih posledic za preiskavo, zlasti v smislu dopustnosti dokazov in 
rezultatov, ki jih je treba doseči. Člen 9(2) zato določa, da je o tem treba obvestiti odreditveni 
organ, ki ima nato možnost, da prekliče EPN. Odreditveni organ lahko EPN spremeni tudi, če 
se, na primer, odloči uporabiti tretjo vrsto ukrepa.

Člen 10

Šesti razlog omogoča zavrnitev izvršitve EPN, če bi v posamičnem primeru njegova izvršitev 
škodila temeljnim interesom nacionalne varnosti, ogrožala vir informacij ali bi bilo treba 
zaradi nje uporabiti zaupne informacije v zvezi z določenimi obveščevalnimi dejavnostmi. Na 
ta razlog se je mogoče sklicevati le v posameznih primerih.

Člen 13

V tem členu je določeno, da so vsem zainteresiranim stranem na voljo pravna sredstva v 
skladu z nacionalnim pravom, pri čemer jim je zagotovljen dostop do pravnega in sodnega 
varstva, za obrambo vseh zakonsko varovanih pravic in interesov.  Eden izmed stebrov 
demokratične pravne države je zagotovitev učinkovitega sodnega varstva, ki ga zadevne 
države ne smejo zanikati ali na kakršenkoli način omejevati. Zagotavljanje sodne poti še 
vedno temelji na pravici do pritožbe na sodišču, ki poda sodno odločitev o katerikoli pravno 
relevantni zadevi, ki izpolnjene vse procesne predpostavke. Ob upoštevanju načela 
vzajemnega priznavanja je treba preprečiti spodbijanje vsebinskih razlogov za izdajo EPN na 
sodišču v izvršitveni državi.

Člen 18

Večina evropskih preiskovalnih nalogov bo gotovo vsebovala podatke, ki jih bo treba 
zavarovati ne le zaradi spoštovanja temeljnih pravic, temveč tudi zato, ker bo to v interesu 
preiskave. Isto velja za podatke, ki bodo posredovani med dokazi, zbranimi med izvrševanjem 
EPN. Tu je določena obveznost držav članic, da sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
tako odreditveni kot izvršitveni organ ohranita zaupnost podatkov ter se medsebojno 
obvestita, kadar zahteve po tajnosti ni mogoče popolnoma izpolniti. O tem vprašanju je 
obsežno razpravljal Evropski varuh osebnih podatkov.

Člen 25

Spremljanje bančnih transakcij je ukrep, na podlagi katerega naj bi se v realnem času, 
nepretrgoma in v določenem obdobju zbirali dokazi in je zato zajet v členu 27, ki zagotavlja 
prožnost, s tem ko dodaja specifičen razlog za nepriznanje. Člen 25(1) določa možnost izdaje 



PE478.537v01-00 4/4 DT\887421SL.doc

SL

EPN za spremljanje bančnih transakcij v prihodnosti. V členu 25(4) je določeno, da se o 
praktičnih podrobnostih glede spremljanja dogovorijo pristojni organi odreditvene in 
izvršitvene države. Prav tako izrecno določa, da morajo odreditveni in izvršitveni organi 
zagotoviti zaupnost bančnih podatkov, ki niso konkretno vezani na preiskavo, kar pomeni, da 
se jih ne sme posredovati tretjim osebam niti uporabljati v neupravičene namene. 


