
DT\887421SV.doc PE478.537v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

16.12.2011

ARBETSDOKUMENT 2
om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk 
utredningsorder på det straffrättsliga området

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Nuno Melo



PE478.537v01-00 2/4 DT\887421SV.doc

SV

Artikel 4

Inga ändringar föreslås i denna artikel. 
Det bör emellertid påpekas att artikel 82.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
endast talar om straffrättsligt samarbete, och att det föreslagna direktivet vill utvidga det 
ömsesidiga erkännandet och den europeiska utredningsordern till förfaranden där det än så 
länge inte föreligger något brottmål i egentlig mening, men där situationen i fråga kan leda till 
straffrättsliga förfaranden inför en rättslig myndighet (detta kan alltså omfatta 
förvaltningsrättsliga förfaranden).

Artikel 6

Denna artikel handlar om översändandet av den europeiska utredningsordern. All officiell 
kommunikation ska ske genom direkta kontakter mellan den utfärdande och den verkställande 
myndigheten (artikel 6.1). Det är emellertid möjligt att utse centrala myndigheter som ska 
bistå de rättsliga myndigheterna. De får medverka vid översändandet och mottagandet av den 
europeiska utredningsordern, men detta gäller enbart de administrativa uppgifterna 
(artikel 6.2). Skyldigheten att anmäla användningen av en central myndighet föreskrivs i 
artikel 28.1 c. Punkt 3 gäller användningen av det europeiska rättsliga nätverket (artikel 6.3) 
som ett sätt att garantera att den europeiska utredningsordern ställs till de behöriga nationella 
myndigheterna, för att undvika risken att olämpliga myndigheter involveras i utbytet av 
personuppgifter. Skyldigheten för en myndighet som felaktigt har mottagit en europeisk 
utredningsorder att översända den till den behöriga verkställande myndigheten behandlas i 
artikel 6.5. I artikel 6.6 bekräftas principen om direkta kontakter mellan behöriga myndigheter 
samt möjligheten till bistånd från de centrala myndigheterna. Införandet av artikel 6.7 har 
skett med anledning av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen, för att säkerställa att 
principen om uppgiftsskydd beaktas då personuppgifter behandlas, genom att en intern 
mekanism införs för att förhindra att utomstående medverkande får tillgång till uppgifterna.

Artikel 8

Denna bestämmelse förtydligar den tillämpliga lagstiftningen. Beslutet att vidta 
utredningsåtgärder fattas av utfärdande myndighet i enlighet med den nationella lagstiftningen 
när den utfärdar den europeiska utredningsordern. Den verkställande myndigheten får endast 
invända mot beslutet genom att använda de skäl för vägran som anges i artikel 10. Själva 
genomförandet av åtgärden kommer emellertid att regleras av den verkställande statens 
lagstiftning. Det faktum att tillämplig lag för villkoren för genomförandet av åtgärden är den 
verkställande statens lag kan emellertid leda till problem när det gäller tillåtlighet av bevis i 
den utfärdande staten. Det är motivet till artikel 8.2. Den gör det möjligt för den utfärdande 
myndigheten att i den europeiska utredningsordern ange vilka formaliteter som måste följas 
för att garantera bevisens tillåtlighet. Den verkställande myndigheten är skyldig att rätta sig 
efter dessa formaliteter såvida de inte strider mot de grundläggande bestämmelserna i den 
verkställande staten. Genom denna lösning blir behovet att garantera bevisens tillåtlighet 
förenligt med bestämmelsen om tillämplig lag. Artikel 8.3 har inte tidigare funnits som 
bestämmelse i EU:s befintliga instrument. Den handlar om närvaron av en behörig myndighet 
från den utfärdande staten under utförandet av den europeiska utredningsordern, i syfte att 
bistå de verkställande myndigheterna. Närvaron av en myndighet från den utfärdande staten 
på den verkställande statens territorium som bistår vid verkställandet av den europeiska 
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utredningsordern kan vara avgörande, då det till exempel krävs för att garantera bevisens 
tillåtlighet eller för att utfärda kompletterande europeiska utredningsorder då åtgärden 
verkställs (artikel 7.2). Förutom att den ger en rättslig grund för den verkställande statens 
skyldighet att godta närvaron av en behörig myndighet från den utfärdande staten, garanterar 
artikel 8.3 emellertid också tillräcklig flexibilitet genom angivelsen att närvaro kan nekas om 
denna strider mot de grundläggande rättsprinciperna i den verkställande staten. Syftet med 
närvaron från en myndighet från den utfärdande staten i den verkställande staten, får endast 
vara att bistå myndigheterna i den verkställande staten. 

Artikel 9

Denna artikel innehåller den nödvändiga flexibiliteten, eftersom den medger att den 
verkställande myndigheten kan välja en annan åtgärd än den som anges i den europeiska 
utredningsordern, under de omständigheter som anges i respektive punkt. Artikel 9.1 ska läsas 
tillsammans med artikel 10.1 c som gör det möjligt att vägra verkställa den europeiska 
utredningsordern om det inte finns någon alternativ åtgärd i den verkställande staten. Om den 
verkställande myndigheten, i enlighet med artikel 9.1, avser att använda en annan åtgärd än 
den som den utfärdande myndigheten har beslutat om, är det viktigt att se till att detta inte får 
oväntade konsekvenser för utredningen, särskilt när det gäller bevisens tillåtlighet och de 
resultat som ska uppnås. Därför föreskrivs i artikel 9.2 en skyldighet att informera den 
utfärdande myndigheten, som får möjlighet att dra tillbaka den europeiska utredningsordern. 
Den utfärdande myndigheten har också möjlighet att omarbeta utredningsordern och t.ex. 
besluta att en tredje typ av åtgärd ska användas.

Artikel 10

Det sjätte skälet gör det möjligt att vägra verkställa den europeiska utredningsordern om 
verkställigheten i ett enskilt fall skulle skada väsentliga nationella säkerhetsintressen, äventyra 
informationskällan eller innebära användning av sekretessbelagda uppgifter om särskild 
underrättelseverksamhet. Ett sådant skäl kan endast åberopas från fall till fall.

Artikel 13

Enligt denna artikel ska rättsmedel vara tillgängliga för de berörda parterna i enlighet med 
nationell lagstiftning, och de ska ha tillgång till rättvisa och domstol, för att kunna tillvarata 
alla lagstadgade rättigheter och intressen. En av grundpelarna i en demokratisk rättsstat är att 
det ska finnas ett faktiskt rättsskydd, som inte får vägras eller på något sätt begränsas av 
staterna i fråga. Garantin om den rättsliga vägen innebär också rätt att föra talan i domstol och 
att få ett rättsligt beslut från denna om alla rättsligt relevanta yrkanden, om alla processuella 
antaganden för ett avgörande föreligger. Det är nödvändigt, enligt principen om ömsesidigt 
erkännande, att förhindra att grunden för en europeisk utredningsorder prövas i talan som 
väckts vid en domstol i den verkställande staten.

Artikel 18

De flesta europeiska utredningsorder kommer att innehålla information som måste skyddas 
både med respekt för de grundläggande rättigheterna i fråga och för att säkra utredningen. 
Detsamma gäller information som ska överföras och som ingår i bevis som inhämtats vid 
verkställandet av den europeiska utredningsordern. Här fastställs medlemsstaternas skyldighet 
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att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att både de utfärdande och de verkställande 
myndigheterna upprätthåller informationssekretessen och underrättar varandra om de inte kan 
uppfylla sekretesskraven fullständigt. Detta är en fråga som i hög grad har diskuterats av 
Europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 25

Övervakning av banktransaktioner är en åtgärd som förutsätter kontinuerligt inhämtande av 
bevis i realtid, och under en fastställd tidsperiod. Detta omfattas därför av artikel 27, som ger 
flexibilitet genom tillägget av särskilda skäl för icke-erkännande. Artikel 25.1 ger möjlighet 
att utfärda en utredningsorder för att kunna övervaka framtida banktransaktioner. I 
artikel 25.4 anges att de behöriga myndigheterna i den utfärdande och den verkställande 
staten ska komma överens om de praktiska detaljerna. Här anges också uttryckligen att de 
utfärdande och verkställande myndigheterna måste upprätthålla banksekretessen för 
information som erhållits i allt som inte rör själva utredningen. De får till exempel inte lämna 
ut information till tredje part, eller använda den för andra ändamål än dem som låg till grund 
för begäran. 


