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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske 
efterforskningskendelse i straffesager
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det initiativ fra en gruppe medlemsstater, som er blevet forelagt Europa-
Parlamentet og Rådet (09288/2010),

– der henviser til artikel 76, litra b), og artikel 82, stk. 1, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet 
forelagt for Parlamentet (C7-0185/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til [de begrundede udtalelser, der er tilsendt dets formand af de nationale 
parlamenter/den begrundede udtalelse, der er tilsendt dets formand af et nationalt 
parlament] om, hvorvidt initiativet er i overensstemmelse med nærhedsprincippet,

– der henviser til Kommissionens udtalelse …,

– der henviser til forretningsordenens artikel 44 og 55

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7–0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Udkast til direktiv
Betragtning 1

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union har sat sig det 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(1) Den Europæiske Union har sat sig det 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor de 
grundlæggende rettigheder og 
medlemsstaternes forskellige retssystemer 
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og retstraditioner respekteres.

Or. pt

Begrundelse

Ændring af teksten i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1 i TEUF, der fastslår: “Unionen 
udgør et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor de grundlæggende rettigheder 
og medlemsstaternes forskellige retssystemer og retstraditioner respekteres.” Formålet er 
ligeledes, at denne første betragtning sikrer nøje respekt for de juridiske og 
forfatningsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne, uden hvilket direktivets mål ikke vil 
kunne nås.

Ændringsforslag 2

Udkast til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(1a) Med Lissabontraktaten er der i EU’s 
strafferet for første gang indført 
hensigtsmæssig demokratisk kontrol 
gennem Europa-Parlamentets rolle som 
medlovgiver og gennem de nationale 
parlamenter for så vidt angår 
nærhedsprincippet. Gennem 
Lissabontraktaten er Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder blevet et juridisk bindende 
dokument, hvorved der er indledt en ny 
fase i beskyttelsen af 
menneskerettighederne i EU, herunder de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med straffesager, såsom retten til livet 
(artikel 2), respekt for menneskets 
integritet (artikel 3), forbud mod tortur og 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf (artikel 4), retten til 
frihed og sikkerhed (artikel 6), respekt for 
privatliv og familieliv (artikel 7), adgang 
til effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47), uskyldsformodning 
og forsvarets rettigheder (artikel 48) og 
retten til ikke at blive retsforfulgt eller 
straffet to gange for samme 
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lovovertrædelse (artikel 50).

Or. pt

Begrundelse

Lissabontraktatens ikrafttræden har indført forbedret demokratisk kontrol via Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter. Ligeledes skal alle foranstaltninger, der vedtages 
på strafferetsområdet, være i fuldstændig overensstemmelse med EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder, der er et juridisk bindende dokument: EU-institutionerne og 
medlemsstaterne er ved gennemførelsen af EU-retten nu bundet af en række grundlæggende 
rettigheder til beskyttelse af borgerne.

Ændringsforslag 3

Udkast til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(1b) Den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK) 
og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols (ECHR) 
praksis har i betydelig grad højnet 
niveauet af menneskerettigheder, 
herunder retten til en retfærdig 
rettergang, i Europa. Traktaterne og 
chartret fastlægger en særlig rolle for 
konventionsmekanismen, der er sikret i 
artikel 6 i traktaten om Den Europæiske 
Union, hvori EU's tiltrædelse af denne 
konvention fastslås, og de grundlæggende 
rettigheder i konventionen udpeges som 
generelle principper i EU-retten, samt i 
chartrets artikel 52, der garanterer en 
harmonisk fortolkning af de rettigheder, 
der er sikret både i charteret og 
konventionen.

Or. pt

Begrundelse

Eftersom direktivet om den europæiske efterforskningskendelse kan have alvorlige 
implikationer for visse grundlæggende rettigheder, som det er fremhævet i Den Europæiske 
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Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders udtalelse om efterforskningskendelsen, skal 
det understreges, at chartret henviser direkte til forståelsen af disse rettigheder, som de er 
fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Ændringsforslag 4

Udkast til direktiv
Betragtning 2

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 82, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal det retlige samarbejde i 
straffesager i Unionen bygge på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og 
retsafgørelser, der siden Det Europæiske 
Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i 
Tammerfors almindeligvis betegnes som 
en hovedhjørnesten i det retlige samarbejde 
i straffesager i Unionen.

(2) I henhold til artikel 82, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal det retlige samarbejde i 
straffesager i Unionen bygge på princippet 
om gensidig anerkendelse af domme og 
retsafgørelser, der siden Det Europæiske 
Råds møde den 15.-16. oktober 1999 i 
Tammerfors almindeligvis betegnes som 
en hovedhjørnesten i det retlige samarbejde 
i straffesager i Unionen. Gensidig 
anerkendelse skal, uden at der herved 
rejses tvivl om de gavnlige virkninger eller 
den centrale betydning heraf, finde 
anvendelse på retsområder, der ikke er 
harmoniserede og som har forskellige 
retstraditioner og strafferetspleje, og kan 
derfor føre til juridiske afvigelser, der 
skader de mistænktes rettigheder, hvilket 
blev påvist gennem de erfaringer, der blev 
indhøstet ved anvendelsen af den 
europæiske arrestordre. Der skal etableres 
foranstaltninger, der sikrer, at nationale 
domstole kan gribe afgørende ind i sager, 
hvor sådanne afvigelser kan indtræffe.
Herudover må enhver anvendelse af 
begrebet gensidig anerkendelse også 
garantere de grundlæggende rettigheder, 
der er fastsat i chartret og i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention. Ethvert 
indgreb fra domstolene, der er baseret på 
en undtagelse fra de grundlæggende 
rettigheder, må kun ske i ganske særlige 
tilfælde, når der er klart og umiddelbart 
bevis for, at en grundlæggende 
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proceduremæssig rettighed, der er fastlagt 
i chartret eller i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, er blevet 
overtrådt, eller hvis anvendelsen af en 
foranstaltning ville udgøre en krænkelse 
af grundlæggende nationale 
forfatningsmæssige rettigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 5

Udkast til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(2a) Der består betydelige forskelle 
mellem medlemsstaterne, hvad 
forfatningsmæssige og retlige forhold 
angår, navnlig vedrørende 
anklagemyndighedens rolle og 
antageligheden af beviser, som der 
nødvendigvis må tages hensyn til i 
forbindelse med den europæiske 
efterforskningskendelse. Som resultat 
heraf kan efterforskningskendelsen ikke 
tilsidesætte disse forskelle ved at kræve 
mindre, end hvad der er nødvendigt i 
fuldbyrdelsesstaterne, og den 
omstændighed, at grundlæggende 
forfatningsmæssige bestemmelser i de 
involverede medlemsstater kan blive 
overtrådt, må være yderligere grundlag 
for en afvisning.

Or. pt

Begrundelse

Med henblik på at undgå forfatningsmæssige problemer i visse medlemsstater er det 
nødvendigt med en procedure, hvorved en domstol kan godkende en foranstaltning, inden 
efterforskningskendelsen oversendes. Dette vil sikre legaliteten af den foranstaltning, der 
udstedes, såvel som overensstemmelse med de forskellige forfatningsmæssige regelsæt og 
implikationerne for forvaltningen og sikringen af retssikkerheden. 
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Ændringsforslag 6

Udkast til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(2b) Der skal tages hensyn til den 
omstændighed, at selv om kontrollen af 
dobbelt strafbarhed i princippet er blevet 
udelukket, for så vidt angår listen over 32 
lovovertrædelser inden for området 
gensidig anerkendelse, så er der fortsat 
afgørende forskelle mellem de nationale 
definitioner af disse lovovertrædelser. 
Medlemsstaterne skal derfor undgå 
anvendelse af den europæiske 
efterforskningskendelse, når klausuler om 
ekstraterritorial jurisdiktion kan finde 
anvendelse, i tilfælde hvor en medlemsstat 
indleder en straffesag mod statsborgere 
eller fastboende borgere for handlinger, 
der er begået uden for denne stats 
nationale territorium, og hvor den samme 
handling ikke er strafbar i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens lov. Retssager 
vedrørende lovovertrædelser angående 
skat, told eller valutaveksling hører ikke 
med til denne kategori.

Or. pt

Ændringsforslag 7

Udkast til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(2c) Politimyndigheder kan ikke anses for 
en judiciel myndighed, jf. artikel 82, stk. 
1, litra a) i TEUF. Enhver anmodning om 
en efterforskningskendelse, der 
fremsættes af politiet i udstedelsesstaten, 
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skal godkendes af en anklager, 
undersøgelsesdommer eller dommer 
under hensyntagen til 
fuldbyrdelsesstatens grundlæggende krav. 
I straffesager er den efterforskende 
myndighed, der har beføjelse til at beordre 
indsamling af bevismateriale, en 
myndighed, der udøver juridisk magt, dvs. 
en myndighed der i overensstemmelse 
med de ved lov fastsatte procedurer 
træffer bindende beslutninger, der 
klassificeres som ”retsafgørelser”.

Or. pt

Begrundelse

Denne betragtning er vigtig for at sikre, at enhver anmodning om en europæisk 
efterforskningskendelse vurderes af en anklager, undersøgelsesdommer eller dommer under 
hensyntagen til fuldbyrdelsesstatens princip om lovmæssig forvaltning. Artikel 82, stk. 1, i 
TEUF afgrænser klart anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse til afgørelser 
inden for det retlige samarbejde i straffesager og giver ikke mulighed for anvendelsen heraf 
på politisamarbejde i overensstemmelse med artikel 87 i TEUF.

Ændringsforslag 8

Udkast til direktiv
Betragtning 6

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(6) I Stockholmprogrammet, der blev 
vedtaget den 11. december 2009, 
besluttede Det Europæiske Råd, at der bør 
arbejdes videre med oprettelsen af et 
omfattende system til fremskaffelse af 
bevismateriale i sager med en 
grænseoverskridende dimension baseret på 
princippet om gensidig anerkendelse. Det 
Europæiske Råd anførte, at de 
eksisterende instrumenter på dette område 
er fragmenterede, og at der er behov for 
en ny tilgang, der bygger på princippet om 
gensidig anerkendelse, men som også 

(6) I Stockholmprogrammet, der blev 
vedtaget den 11. december 2009, 
besluttede Det Europæiske Råd, at man bør 
arbejde videre med oprettelsen af et 
omfattende system til fremskaffelse af 
bevismateriale i sager med en 
grænseoverskridende dimension baseret på 
princippet om gensidig anerkendelse og
efterlyste et samlet system til erstatning for 
alle eksisterende instrumenter på dette 
område, herunder Rådets rammeafgørelse 
om en europæisk bevissikringskendelse, 
der så vidt muligt omfatter alle former for 
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tager hensyn til fleksibiliteten i det 
traditionelle system for gensidig retshjælp. 
Det Europæiske Råd efterlyste derfor et 
samlet system til erstatning for alle 
eksisterende instrumenter på dette område, 
herunder Rådets rammeafgørelse om en 
europæisk bevissikringskendelse, der så 
vidt muligt omfatter alle former for 
bevismateriale og indeholder frister for 
håndhævelse og så vidt muligt begrænser 
grundene til afvisning.

bevismateriale og indeholder frister for 
håndhævelse og så vidt muligt begrænser 
grundene til afvisning.

Or. pt

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er at etablere et samlet, virkningsfuldt instrument til indsamling 
af bevismateriale i straffesager med henblik på at overkomme de problemer med opsplitning 
og kompleksitet, der gør sig gældende inden for de nugældende retlige rammer og det 
begrænsede omfang, hvori princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse inden for 
dette område. Grundene til at afvise fuldbyrdelse af en udenlandsk kendelse vil på basis af 
princippet om gensidig anerkendelse blive opstillet på en fyldestgørende, men objektiv liste, 
og der vil blive opstillet klare tidsfrister for at lette det retlige samarbejde på dette område.

Ændringsforslag 9

Udkast til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(7a) Et andet formål med dette direktiv er 
at sikre et effektivt og fleksibelt 
instrument, og dermed sikre en hurtigere 
indsats, bevismaterialets antagelighed, 
proceduremæssig forenkling, et højt 
niveau af beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder, navnlig de proceduremæssige 
rettigheder, reduktion af de finansielle 
omkostninger, øget gensidig tillid og 
samarbejde mellem medlemsstaterne samt 
beskyttelse af særtrækkene ved de 
nationale systemer og deres juridiske 
kultur, alt sammen i overensstemmelse 
med medlemsstaternes juridiske og 
forfatningsmæssige systemer.
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Or. pt

Begrundelse

Formålene med dette direktiv skal fremhæves. Med henblik på hurtigt og effektivt at bekæmpe 
grænseoverskridende kriminalitet og andre former for særlig alvorlig kriminalitet, i lyset af 
med hvilken lethed personer og varer bevæger sig, har de nationale myndigheder brug for 
klare og fleksible regler for samarbejde, hvad der dog endnu en gang bekræfter 
nødvendigheden af, at dette sker i overensstemmelse med de juridiske og forfatningsmæssige 
forskelle medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag 10

Udkast til direktiv
Betragtning 10

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(10) Den europæiske 
efterforskningskendelse bør fokusere på 
den efterforskningsforanstaltning, der skal 
udføres. Udstedelsesmyndigheden har de 
bedste forudsætninger for på grundlag af
sit kendskab til detaljerne i den 
pågældende efterforskning at beslutte, 
hvilken foranstaltning der skal anvendes. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden bør imidlertid 
have mulighed for at anvende en anden 
type foranstaltning, enten fordi den 
ønskede foranstaltning ikke findes eller 
ikke er tilgængelig efter national 
lovgivning, eller fordi den anden type 
foranstaltning vil give samme resultat som 
den foranstaltning, der følger af den 
europæiske efterforskningskendelse, med 
mindre indgribende midler.

(10) Den europæiske 
efterforskningskendelse bør fokusere på 
den efterforskningsforanstaltning, der skal 
udføres. Udstedelsesmyndigheden har de 
bedste forudsætninger for på grundlag af 
sit kendskab til detaljerne i den 
pågældende efterforskning at beslutte, 
hvilken foranstaltning der skal anvendes. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden bør imidlertid 
have mulighed for at anvende en anden 
type foranstaltning, enten fordi den 
ønskede foranstaltning ikke findes eller 
ikke er tilgængelig efter national 
lovgivning i den pågældende sag, eller 
fordi den anden type foranstaltning vil give 
samme resultat som den foranstaltning, der 
følger af den europæiske 
efterforskningskendelse, med mindre 
indgribende midler, når det tilsigtede 
resultat vil være det samme som med 
efterforskningskendelsen og i mindre 
grad vil træde den pågældende persons 
grundlæggende rettigheder nær.

Or. pt
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Begrundelse

Hvis udstedelsesstaten kan beslutte, hvilken type foranstaltning der skal anvendes, bør 
fuldbyrdelsesmyndigheden under overholdelse af proportionalitetsprincippet have ret til at 
anvende en anden mindre indgribende foranstaltning, der overholder de grundlæggende 
rettigheder, navnlig hvis den ønskede foranstaltning ikke er tilgængelig efter national 
lovgivning eller er umulig at gennemføre i den pågældende sag, og hvis den vil give det 
samme resultat.

Ændringsforslag 11

Udkast til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(10a) Den europæiske 
efterforskningskendelse skal anvendes, 
hvis gennemførelsen af en 
efterforskningsforanstaltning forekommer 
rimelig, nødvendig og hensigtsmæssig i 
den pågældende sag. 
Udstedelsesmyndigheden skal derfor 
kontrollere, om de beviser, der søges, er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
formålet med retssagen, om den valgte 
foranstaltning er nødvendig og står i et 
rimeligt forhold til formålet med at 
indsamle beviser, og om udstedelsen af 
kendelsen kan medføre, at en anden 
medlemsstat inddrages i indsamlingen af 
bevismateriale. En passende vurdering af 
rimeligheden er i mange medlemsstater et 
forfatningsmæssigt krav og er ligeledes et 
krav i henhold til artikel 8 i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention. Som følge 
heraf kan en klar og åbenlys mangel på 
proportionalitet udgøre en krænkelse af 
menneskerettighederne og/eller en 
krænkelse af de grundlæggende nationale 
forfatningsmæssige principper.

Or. pt
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Ændringsforslag 12

Udkast til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(10b) Med henblik på at sikre 
fremsendelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse til den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten, kan 
udstedelsesmyndigheden gøre brug af 
ethvert muligt eller relevant 
kommunikationsmiddel, herunder 
eksempelvis Det Europæiske Retlige 
Netværks eller Eurojusts 
telekommunikationssystem, eller andre 
kanaler der anvendes af kompetente, 
judicielle myndigheder. Når en 
efterforskningskendelse er blevet 
godkendt af den judicielle myndighed, 
kan denne myndighed også anses for en 
udstedelsesmyndighed, for så vidt angår 
fremsendelsen af en 
efterforskningskendelse.

Or. pt

Ændringsforslag 13

Udkast til direktiv
Betragtning 11

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(11) Fuldbyrdelse af en europæisk 
efterforskningskendelse bør i videst muligt 
omfang, og uden at dette anfægter de 
grundlæggende principper i 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning, ske i 
overensstemmelse med de formkrav og 
procedurer, som udstedelsesstaten 
udtrykkeligt har angivet. 
Udstedelsesmyndigheden kan anmode om, 
at en eller flere myndigheder i 

(11) Fuldbyrdelse af en europæisk 
efterforskningskendelse bør i videst muligt 
omfang, og uden at dette anfægter de 
grundlæggende principper i 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning, ske i 
overensstemmelse med de formkrav og 
procedurer, som udstedelsesstaten 
udtrykkeligt har angivet. 
Udstedelsesmyndigheden kan anmode om, 
at en eller flere myndigheder i 
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udstedelsesstaten bistår med fuldbyrdelsen 
af den europæiske efterforskningskendelse 
som støtte til de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten. Denne mulighed 
medfører ikke nogen 
retshåndhævelsesbeføjelser til 
myndighederne i udstedelsesstaten på 
fuldbyrdelsesstatens område.

udstedelsesstaten bistår med fuldbyrdelsen 
af den europæiske efterforskningskendelse 
som støtte til de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten. Denne mulighed 
medfører ikke nogen 
retshåndhævelsesbeføjelser til 
myndighederne i udstedelsesstaten på 
fuldbyrdelsesstatens område.
Fuldbyrdelsesmyndigheden bør 
efterkomme sådanne anmodninger, om 
nødvendigt ved at stille betingelser for, i 
hvilket omfang og på hvilken måde 
myndighederne i udstedelsesstaten 
medvirker. På denne måde etableres der et 
system, der tilskynder de judicielle 
myndigheder til at samarbejde med 
hinanden i en ånd af fælles tillid, ved at 
fremme mekanismer, der ikke blot letter 
samarbejdet mellem myndighederne, men 
også forbedrer den retlige beskyttelse af 
den enkeltes rettigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 14

Udkast til direktiv
Betragtning 12

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(12) For at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager bør muligheden 
for at afvise at anerkende eller fuldbyrde en 
europæisk efterforskningskendelse samt 
grundene til at udsætte dens fuldbyrdelse 
begrænses.

(12) For at sikre et effektivt retligt 
samarbejde i straffesager bør muligheden 
for at afvise at anerkende eller fuldbyrde en 
europæisk efterforskningskendelse samt 
grundene til at udsætte dens fuldbyrdelse 
begrænses, for så vidt som det er 
nødvendigt at forebygge skadelige 
virkninger, når princippet om gensidig 
anerkendelse finder anvendelse på et 
ikke-harmoniseret retsområde, hvad 
angår strafferet og straffesager, navnlig 
hvad angår respekten for 
medlemsstaternes beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder og 
grundlæggende forfatningsmæssige 
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bestemmelser.

Or. pt

Begrundelse

Der er brug for tydeliggørelse af grundene til afslag på grund af anvendelse af gensidig 
anerkendelse på et ikke-harmoniseret retsområde, hvor de strafferetslige procedurer er 
forskellige.

Ændringsforslag 15

Udkast til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(12a) Dette direktiv respekterer "ne bis in 
idem"-princippet, hvilket vil sige at ingen 
skal retsforfølges eller straffes to gange 
på grundlag af de samme forhold og for 
den samme lovovertrædelse. Dette er 
fastlagt som en individuel ret i de 
folkeretlige instrumenter om 
menneskerettigheder, såsom protokol 
nr. 7 til konventionen til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (artikel 4) og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (artikel 50), 
og er anerkendt i alle retssystemer på 
grundlag af princippet om respekt for og 
beskyttelse af de grundlæggende 
frihedsrettigheder. Ne bis in idem-
princippet er derfor et grundlæggende 
retsprincip i Den Europæiske Union. Som 
følge heraf bør fuldbyrdelsesmyndigheden 
have ret til at afvise at fuldbyrde en 
efterforskningskendelse, hvis et sådant 
skridt kan krænke dette princip, og hvis 
det er bekræftet, at den pågældende 
person allerede er blevet retsforfulgt på 
grundlag af de samme forhold, og der er
truffet en endelig afgørelse, jf. de 
betingelser, der er fastsat i artikel 54 i 
konventionen af 19. juni 1990 om 
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gennemførelse af Schengenaftalen, og 
endvidere under hensyntagen til EU-
Domstolens praksis. I betragtning af at de 
procedurer, der ligger til grund for en 
efterforskningskendelse, og 
kompleksiteten af analysen af de 
betingelser, der er opstillet i artikel 54, er 
af foreløbigt tilsnit, skal 
fuldbyrdelsesmyndigheden underrette og 
høre udstedelsesmyndigheden, der derpå 
skal tage disse underretninger under 
overvejelse og træffe de nødvendige 
foranstaltninger vedrørende de 
procedurer, der ligger til grund for 
udstedelsen af en kendelse. Denne høring 
tilsidesætter ikke 
fuldbyrdelsesmyndighedens forpligtelse til 
at høre udstedelsesmyndigheden i 
overensstemmelse med Rådets 
rammebeslutning 2009/948/RIA af 
30. november 2009 om forebyggelse og 
løsning af tvister vedrørende udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager. 

Or. pt

Begrundelse

Hermed indføres yderligere en grund til afslag, baseret på ”ne bis in idem”-princippet, som 
betyder, at ingen skal retsforfølges eller straffes to gange på grundlag af de samme forhold og 
for den samme lovovertrædelse, og som er fastslået som en individuel ret i de folkeretlige 
instrumenter om menneskerettigheder.

Ændringsforslag 16

Udkast til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(13a) De retsmidler, der er til rådighed 
mod en efterforskningskendelse, bør som 
minimum være de samme, som dem, der 
er til rådighed i nationale sager mod de 
pågældende 
efterforskningsforanstaltninger. 
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Medlemsstaterne skal i overensstemmelse 
med deres nationale ret sikre, at disse 
retsmidler kan anvendes og bør straks 
oplyse de berørte parter om mulighederne 
og procedurerne for retslig afhjælpning. I 
sager, hvor en berørt part i 
fuldbyrdelsesstaten gør indsigelse mod en 
efterforskningskendelse for så vidt angår 
de materielle grunde for udstedelsen af en 
kendelse, er det hensigtsmæssigt, at 
sådanne oplysninger videresendes til 
udstedelsesmyndigheden, og at den 
berørte underrettes behørigt herom. Det 
er nødvendigt at sikre retten til 
information og adgang til domstolene for 
personer, der berøres af en 
efterforskningskendelse. Forsvarets 
rettigheder er en del af retten til en 
retfærdig rettergang (artikel 47 og 48 i 
charteret) på alle stadier i forløbet.

Or. pt

Ændringsforslag 17

Udkast til direktiv
Betragtning 13 b (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(13b) De omkostninger, som opstår på 
fuldbyrdelsesstaten territorium i 
forbindelse med fuldbyrdelsen af en 
efterforskningskendelse, afholdes 
udelukkende af denne medlemsstat. Dette 
er i tråd med det overordnede princip om 
gensidig anerkendelse. Fuldbyrdelsen af 
en kendelse kan dog medføre usædvanligt 
høje omkostninger i fuldbyrdelsesstaten.
Sådanne ekstraordinært høje 
omkostninger kan for eksempel være 
afledt af behovet for at indhente 
komplekse vurderinger fra eksperter, 
større politioperationer eller langvarige 
overvågningsaktiviteter. Dette bør ikke stå 
i vejen for fuldbyrdelsen af en kendelse, 
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og derfor bør både udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndigheden forsøge at 
fastslå, på hvilket niveau omkostningerne 
anses for ekstraordinært høje. Hvis der 
ikke opnås enighed, kan 
udstedelsesmyndigheden beslutte at 
trække kendelsen tilbage eller stadfæste 
den og dække en del af de omkostninger, 
som af fuldbyrdelsesmyndigheden anses 
for ekstraordinært høje. Denne 
mekanisme udgør ikke et yderligere 
grundlag for afslag og bør ikke misbruges 
på en sådan måde, at det forsinker eller 
forhindrer fuldbyrdelsen af en kendelse.

Or. pt

Begrundelse

Spørgsmålet om de omkostninger, der påløber på fuldbyrdelsesstatens territorium, er yderst 
vigtigt for at kunne sikre anerkendelse af princippet om gensidig anerkendelse. En indsats for 
at anerkende og fuldbyrde en efterforskningskendelse omfatter endvidere at afholde 
udgifterne ved fuldbyrdelsen, idet både udstedelsesstaten og fuldbyrdelsesstaten yder et 
bidrag til det samme mål: at opnå et område med retssikkerhed og frihed, hvad der ganske 
givet vil være til fordel for alle.

Ændringsforslag 18

Udkast til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(14a) Med en erklæring om benyttelsen af 
sprog opfordres medlemsstaterne til at 
tilføje mindst ét sprog, der er i almindelig 
anvendelse i EU, foruden deres officielle 
sprog. Anvendelsen af dette sprog bør ikke 
på nogen måde være til skade for den 
mistænktes rettigheder, hvad angår 
tolkning og oversættelse i straffesager, 
som fastlagt i Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 
2010 om retten til tolke- og 
oversætterbistand i straffesager.



PR\889747DA.doc 21/43 PE478.493v02-00

DA

Or. pt

Ændringsforslag 19

Udkast til direktiv
Betragtning 16

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

(16) Målet for dette direktiv, nemlig 
gensidig anerkendelse af afgørelser truffet 
for at indsamle bevismateriale, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16) Nærhedsprincippet, som er 
omhandlet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union, blev først fremsat med 
Maastrichttraktaten og er udtryk for det 
forhold, at alt, hvad der bedre kan 
besluttes på nationalt, regionalt eller 
lokalt plan, ikke skal reguleres på EU-
niveau. I henhold til dette princip er EU’s 
beslutninger derfor begrænset til de 
spørgsmål, hvor de vil være mere 
virkningsfulde og tilfredsstillende end 
nationale tiltag. I betragtning af behovet 
for at konsolidere den europæiske 
integrationsproces ved at etablere 
foranstaltninger, der forøger effektiviteten 
af det retlige samarbejde mellem 
medlemsstaterne, og eftersom målet for 
dette direktiv, nemlig gensidig 
anerkendelse af afgørelser truffet for at 
indsamle bevismateriale, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan
gennemføres på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. pt

Begrundelse

Der er – i betragtning af emnet og idet det erindres, at forbrydelser bliver stadig mere 
komplekse og grænseoverskridende – behov for at fremhæve, at effektiviteten af 
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mekanismerne til indsamling af bevismateriale ikke i behørig grad kan sikres gennem 
separate og individuelle tiltag fra medlemsstaternes side. Hvis en stats efterforskning er 
ineffektiv, kan dette potentielt være til skade for hele EU-området, og derfor er det 
velbegrundet, at bestræbelserne sker i fælles regi og med den største grad af samarbejde.

Ændringsforslag 20

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
er en retsafgørelse udstedt af en kompetent 
myndighed i en medlemsstat
("udstedelsesstaten") for at få en eller flere 
specifikke efterforskningsforanstaltninger 
udført i en anden medlemsstat
("fuldbyrdelsesstaten") med henblik på 
indsamling af bevismateriale inden for 
rammerne af de procedurer, der er nævnt i 
artikel 4.

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
er en retsafgørelse udstedt af en kompetent 
myndighed i en medlemsstat
("udstedelsesstaten") for at få en eller flere 
specifikke efterforskningsforanstaltninger 
udført i en anden medlemsstat
("fuldbyrdelsesstaten") med henblik på 
indsamling af bevismateriale i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, og særligt inden for 
rammerne af de procedurer, der er nævnt i 
artikel 4.

Or. pt

Ændringsforslag 21

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

3. Dette direktiv indebærer ikke nogen 
ændring af pligten til at respektere de 
grundlæggende rettigheder og 
retsprincipper som nedfældet i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
eventuelle forpligtelser, der påhviler de 
judicielle myndigheder i denne henseende, 
berøres ikke. Dette direktiv indebærer på 
samme måde ikke, at medlemsstaterne skal 
træffe foranstaltninger, der strider imod 
deres forfatningsmæssige regler om 

3. Dette direktiv indebærer ikke nogen 
ændring af pligten til at respektere de 
grundlæggende rettigheder og 
retsprincipper som nedfældet i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union,
herunder retten til forsvar for personer, 
der er anklaget i en straffesag, og 
eventuelle forpligtelser, der påhviler de 
judicielle myndigheder i denne henseende, 
berøres ikke. Dette direktiv indebærer på 
samme måde ikke, at medlemsstaterne skal 
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foreningsfrihed, pressefrihed og 
ytringsfrihed i andre medier.

træffe foranstaltninger, der strider imod 
deres forfatningsmæssige regler om 
foreningsfrihed, pressefrihed og 
ytringsfrihed i andre medier.

Or. pt

Ændringsforslag 22

Udkast til direktiv
Artikel 2

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved: I dette direktiv forstås ved:

-aa) “udstedelsesstaten”: den medlemsstat 
hvori den europæiske 
efterforskningskendelse udstedes
-ab) “fuldbyrdelsesstaten”: den 
medlemsstat, der fuldbyrder 
efterforskningskendelsen, og hvori den 
person, der er genstand for den anmodede 
efterforskningsforanstaltning, eller det 
dokument, den genstand eller de data, der 
skal beslaglægges eller undersøges, 
befinder sig

a) "udstedelsesmyndighed": a) "udstedelsesmyndighed": en dommer, 
domstol, undersøgelsesdommer eller 
offentlig anklager, der er kompetent i den 
pågældende sag

i) en dommer, domstol, 
undersøgelsesdommer eller offentlig 
anklager, der er kompetent i den 
pågældende sag, eller 

ii) enhver anden judiciel myndighed som 
defineret af udstedelsesstaten, som i den 
pågældende sag handler i sin egenskab af 
efterforskningsmyndighed i straffesager 
med kompetence til at anordne 
bevisoptagelse i henhold til national 
lovgivning
b) "fuldbyrdelsesmyndighed": den
myndighed, der har kompetence til at 

b) "fuldbyrdelsesmyndighed": en judiciel 
myndighed, der har kompetence til at 
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anerkende eller fuldbyrde en europæisk 
efterforskningskendelse i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden er en 
myndighed, der er kompetent til at 
gennemføre den 
efterforskningsforanstaltning, der er nævnt 
i den europæiske efterforskningskendelse i 
en lignende national sag.

anerkende eller fuldbyrde en europæisk 
efterforskningskendelse i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Fuldbyrdelsesmyndigheden er en 
myndighed, der er kompetent til at 
anordne den efterforskningsforanstaltning, 
der er nævnt i den europæiske 
efterforskningskendelse i en lignende 
national sag.

Or. pt

Ændringsforslag 23

Udkast til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
i formularen i bilag A skal udfyldes og 
underskrives og indholdets rigtighed 
bekræftes af udstedelsesmyndigheden.

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
i formularen i bilag A skal udfyldes og 
underskrives og indholdets nøjagtighed og
rigtighed bekræftes af 
udstedelsesmyndigheden.

Or. pt

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at udstedelsesmyndigheden officielt bekræfter, at 
indholdet af kendelsesformularen er både nøjagtigt og rigtigt.

Ændringsforslag 24

Udkast til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

Artikel 5a
1. En europæisk efterforskningskendelse 
udstedes kun, når 
udstedelsesmyndigheden er overbevist om, 
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at følgende betingelser er opfyldt:
a) udstedelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse er nødvendig og 
står i et rimeligt forhold til de i artikel 4 
omhandlede formål med retssagen
b) de efterforskningsforanstaltninger, der 
er nævnt i den europæiske 
efterforskningskendelse, ville blive 
begæret under de samme vilkår i en 
tilsvarende national sag.
2. Disse betingelser skal vurderes af 
udstedelsesmyndigheden for hver enkelt 
sag. De kan undtagelsesvist vurderes af 
myndigheden i fuldbyrdelsesstaten, hvis 
der foreligger solide grunde i form af 
klare og objektive beviser for at formode, 
at foranstaltningerne ikke er rimelige og 
ikke kan anvendes i en national sag i 
udstedelsesstaten.
3. Efter at udstedelsesmyndigheden har 
vurderet, hvorvidt den europæiske 
efterforskningskendelse opfylder 
betingelserne for udstedelse, godkendes 
den i overensstemmelse med direktivet af 
en dommer, en domstol, en 
undersøgelsesdommer eller en anklager, 
inden den fremsendes til 
fuldbyrdelsesmyndigheden.

Or. pt

Begrundelse

Stykke 1 er begrundet af, at princippet om proportionalitet er af særlig fremtrædende 
betydning som et forfatningsmæssigt krav i mange medlemsstater, som det fremgår af artikel 
8 i den europæiske menneskerettighedskonvention (ethvert indgreb i retten til privatlivets fred 
er i et demokratisk samfund kun retfærdiggjort ved dets nødvendighed). Det vil sige, at 
graden af fremfærd altid skal stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede mål med handlingen. 
Desuden gentages forpligtelsen til at sikre, at kendelsen godkendes af en dommer, domstol, 
undersøgelsesdommer eller anklager.
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Ændringsforslag 25

Udkast til direktiv
Artikel 6

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
fremsendes fra udstedelsesmyndigheden til 
fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 
ethvert middel, som kan efterlade et 
skriftligt spor, og som giver 
fuldbyrdelsesstaten mulighed for at fastslå 
ægtheden. Al yderligere officiel 
kommunikation foregår direkte mellem 
udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndigheden.

1. Den europæiske efterforskningskendelse 
fremsendes, udfyldt i overensstemmelse 
med artikel 5, fra udstedelsesmyndigheden 
til fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 
ethvert middel, som kan efterlade et 
skriftligt spor, og som giver 
fuldbyrdelsesstaten mulighed for at fastslå 
ægtheden. 

Or. pt

Ændringsforslag 26

Udkast til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1a. Al yderligere officiel kommunikation 
foregår direkte mellem udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndigheden.

Or. pt

Ændringsforslag 27

Udkast til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

3. Hvis udstedelsesmyndigheden ønsker 
det, kan fremsendelsen foregå ved hjælp af 
det europæiske retlige netværks sikre
telekommunikationssystem.

3. Hvis udstedelsesmyndigheden ønsker 
det, kan fremsendelsen foregå ved hjælp af 
det europæiske retlige netværks 
telekommunikationssystem.

Or. pt
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Ændringsforslag 28

Udkast til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

6a. I forbindelse med denne artikel 
etableres der kontrolsystemer, som skal 
sikre, at kun autoriserede organer får 
adgang til databaser, der indeholder 
personoplysninger, og kan betjene disse 
databaser.

Or. pt

Ændringsforslag 29

Udkast til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

2. Hvis udstedelsesmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 3,
deltager i fuldbyrdelsen af den 
europæiske efterforskningskendelse i 
fuldbyrdelsesstaten, kan den med 
forbehold af meddelelser fremsat i henhold 
til artikel 28, stk. 1, litra c), indlevere en 
europæisk efterforskningskendelse, som 
supplerer den tidligere europæiske 
efterforskningskendelse, direkte til 
fuldbyrdelsesmyndigheden, mens den 
befinder sig i den pågældende stat.

2. Udstedelsesmyndigheden kan, når den 
bistår med fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse i 
fuldbyrdelsesstaten, jf. artikel 8, stk. 3, 
med forbehold af meddelelser fremsat i 
henhold til artikel 28, stk. 1, litra c), 
indlevere en europæisk 
efterforskningskendelse, som supplerer den 
tidligere europæiske 
efterforskningskendelse, direkte til 
fuldbyrdelsesmyndigheden, mens den 
befinder sig i den pågældende stat.

Or. pt

Begrundelse

Denne artikel giver mulighed for at udstede en europæisk efterforskningskendelse, der 
supplerer en tidligere fremsendt efterforskningskendelse (artikel 7, stk. 1). Den præciserer 
endvidere, at hvis udstedelsesmyndigheden er til stede, når foranstaltningen fuldbyrdes, kan 
den under fuldbyrdelsen indlevere en efterforskningskendelse, som supplerer den tidligere 
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kendelse, direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden. Det er derfor ikke nødvendigt, at den nye 
kendelse udstedes i udstedelsesstaten, og det er i dette tilfælde heller ikke nødvendigt at 
fremsende kendelsen gennem de centrale myndigheder, hvis sådanne forefindes i henhold til 
artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 30

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
anerkende en europæisk 
efterforskningskendelse, der er fremsendt i 
overensstemmelse med artikel 6, uden 
yderligere formaliteter og straks træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på fuldbyrdelse på samme måde og på de 
samme betingelser, som hvis en 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten havde 
anmodet om den pågældende 
efterforskningsforanstaltning, medmindre
den pågældende myndighed beslutter at 
påberåbe sig en af de i artikel 10 
omhandlede grunde til at afvise 
anerkendelse eller fuldbyrdelse eller en af 
de i artikel 14 omhandlede grunde til 
udsættelse.

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
anerkende en europæisk 
efterforskningskendelse, der er fremsendt i 
overensstemmelse med artikel 6, uden 
yderligere formaliteter og straks træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på fuldbyrdelse på samme måde og på de 
samme betingelser, som hvis en 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten havde 
anmodet om den pågældende 
efterforskningsforanstaltning, undtagen i 
tilfælde hvor den pågældende myndighed 
beslutter at påberåbe sig en af de i 
artikel 10 omhandlede grunde til at afvise 
anerkendelse eller fuldbyrdelse eller en af 
de i artikel 14 omhandlede grunde til 
udsættelse.

Or. pt

Ændringsforslag 31

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

3. Udstedelsesmyndigheden kan anmode 
om, at en eller flere myndigheder i 
udstedelsesstaten bistår med fuldbyrdelsen 
af den europæiske efterforskningskendelse 
som støtte til de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten. 

3. Udstedelsesmyndigheden kan anmode 
om, at en eller flere myndigheder i 
udstedelsesstaten bistår med fuldbyrdelsen 
af den europæiske efterforskningskendelse 
som støtte til de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten i det omfang, de 
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Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
efterkomme denne anmodning, forudsat at 
en sådan deltagelse ikke er i modstrid med 
de grundlæggende retsprincipper i 
fuldbyrdelsesstaten.

udpegede myndigheder i udstedelsesstaten 
ville være i stand til at bistå med 
gennemførelsen af de i kendelsen 
omhandlede 
efterforskningsforanstaltninger i en 
tilsvarende national sag.
Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 
efterkomme denne anmodning, forudsat at 
en sådan deltagelse ikke er i modstrid med 
de grundlæggende retsprincipper i 
fuldbyrdelsesstaten og ikke er til skade for 
dens væsentlige nationale 
sikkerhedsinteresser.

Or. pt

Ændringsforslag 32

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

3a. Myndigheder fra udstedelsesstaten, 
der er til stede i fuldbyrdelsesstaten, er 
underlagt loven i fuldbyrdelsesstaten 
under fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse. 
Udstedelsesstaten har ingen 
retshåndhævelsesbeføjelser på 
fuldbyrdelsesstatens territorium.

Or. pt

Ændringsforslag 33

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

3b. Udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndighederne kan høre 
hinanden på enhver relevant måde med 
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henblik på at lette anvendelsen af denne 
artikel.

Or. pt

Ændringsforslag 34

Udkast til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

b) efterforskningsforanstaltningen i den 
europæiske efterforskningskendelse findes 
i henhold til lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten, men dens anvendelse 
er begrænset til en liste eller kategori af 
lovovertrædelser, der ikke omfatter den 
lovovertrædelse, der er omfattet af den 
europæiske efterforskningskendelse eller

b) efterforskningsforanstaltningen i den 
europæiske efterforskningskendelse kan 
ikke godtages i en tilsvarende national 
sag, eller

Or. pt

Ændringsforslag 35

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra -a a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

-aa) fuldbyrdelsen heraf ville krænke “ne 
bis in idem”-princippet

Or. pt

Begrundelse

Den første grund henviser til "ne bis in idem"-princippet, hvormed ingen skal retsforfølges 
eller straffes to gange på grundlag af de samme forhold og for den samme lovovertrædelse.
Dette er fastlagt som en individuel ret i de folkeretlige instrumenter om menneskerettigheder, 
såsom protokol nr. 7 til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (artikel 4) og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (artikel 50), og er anerkendt i alle retssystemer på grundlag af 
princippet om respekt for og beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder. "Ne bis in 
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idem"-princippet er særlig relevant i en tid, hvor den grænseoverskridende kriminalitet er 
stigende, og problemerne med forskellige retssystemer med hensyn til straffesager bliver 
stadig mere komplekse.

Ændringsforslag 36

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra -a b (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

-ab) den europæiske 
efterforskningskendelse vedrører 
handlinger, der i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke 
betragtes som kriminelle handlinger eller 
lovovertrædelser

Or. pt

Begrundelse

Den anden grund: når den europæiske efterforskningskendelse vedrører handlinger, der i 
henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke betragtes som kriminelle handlinger eller 
lovovertrædelser.

Ændringsforslag 37

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra -a c (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

-ac) den europæiske 
efterforskningskendelse vedrører 
strafbare handlinger, der:
i) i henhold til fuldbyrdelsesstatens 
lovgivning betragtes som begået helt eller 
for en stor eller væsentlig dels 
vedkommende på denne stats område eller 
på et sted, der ligestilles hermed 
ii) er begået uden for udstedelsesstatens 
område, for så vidt fuldbyrdelsesstatens 
lovgivning ikke hjemler adgang til 
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retsforfølgning for tilsvarende 
lovovertrædelser, hvis de er begået uden 
for denne stats territorium

Or. pt

Begrundelse

Den tredje grund: i) Hvis den europæiske efterforskningskendelse vedrører strafbare 
handlinger, der i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning betragtes som begået helt eller 
for en stor eller væsentlig dels vedkommende på denne stats område eller på et sted, der 
ligestilles hermed. Fuldbyrdelsesstaten vil i dette tilfælde naturligvis påkalde sig eneretten til 
at indlede retsforfølgning og gennemføre efterforskning på dette område. ii) Hvis den 
europæiske efterforskningskendelse vedrører strafbare handlinger, der er begået uden for 
udstedelsesstatens område, og fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke hjemler adgang til 
retsforfølgning for tilsvarende lovovertrædelser, hvis de er begået uden for denne stats 
territorium.

Ændringsforslag 38

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

a) der ifølge fuldbyrdelsesstatens 
lovgivning gælder immuniteter eller 
privilegier, der gør det umuligt at fuldbyrde 
den europæiske efterforskningskendelse

a) der ifølge fuldbyrdelsesstatens 
lovgivning gælder immuniteter eller 
privilegier, der gør det umuligt at fuldbyrde 
den europæiske efterforskningskendelse;
når en myndighed i fuldbyrdelsesstaten 
har beføjelse til at ophæve immuniteter 
eller privilegier, kan 
fuldbyrdelsesmyndigheden anmode om, at 
denne beføjelse udøves øjeblikkeligt; når 
en myndighed i en anden stat eller en 
international organisation har beføjelse 
til at ophæve immuniteter eller privilegier, 
skal udstedelsesmyndigheden anmode om, 
at denne beføjelse udøves

Or. pt
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Begrundelse

Den fjerde grund henviser til immuniteter og privilegier i henhold til lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten. Det skal forstås således, at når der er stor sandsynlighed for, at en 
immunitet eller et privilegium kan ophæves inden for en rimelig frist, kan 
fuldbyrdelsesmyndigheden i stedet beslutte at udsætte fuldbyrdelsen i overensstemmelse med 
artikel 14.

Ændringsforslag 39

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

aa) der er bestemmelser, som fastlægger 
eller begrænser det strafferetlige ansvar i 
forbindelse med pressefrihed eller 
ytringsfrihed i andre medier, og som 
forhindrer fuldbyrdelsen af den 
europæiske efterforskningskendelse

Or. pt

Begrundelse

Den femte grund henviser til bestemmelser, der vedrører pressefriheden eller ytringsfriheden 
i andre medier, og som forhindrer fuldbyrdelsen af den europæiske efterforskningskendelse.

Ændringsforslag 40

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

ba) der foreligger klare objektive beviser 
for, at der er sket en krænkelse af en 
grundlæggende rettighed i henhold til 
charteret om grundlæggende rettigheder 
eller den europæiske 
menneskerettighedskonvention, eller når 
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gennemførelsen af en foranstaltning er 
klart i modstrid med de grundlæggende 
nationale forfatningsmæssige rettigheder 
for så vidt angår straffesager

Or. pt

Begrundelse

Den sjette grund til afslag vedrører krænkelser af de grundlæggende rettigheder, der er sikret 
i de vigtigste internationale instrumenter som Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, samt 
manglende overholdelse af de grundlæggende nationale forfatningsmæssige principper, for så 
vidt angår straffesager.

Ændringsforslag 41

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

bb) foranstaltningen ikke er blevet 
godkendt af en dommer, i tilfælde hvor 
foranstaltningen ikke er blevet udstedt af 
en dommer i udstedelsesstaten, men dette 
er påkrævet i fuldbyrdelsesstaten

Or. pt

Begrundelse

Den ottende grund til afslag vedrører det tilfælde, hvor efterforskningsforanstaltningen ikke 
er blevet godkendt af en judiciel myndighed, dvs. en dommer, når dette er påkrævet i 
fuldbyrdelsesstaten i henhold til denne stats forfatningsmæssige traditioner.

Ændringsforslag 42

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

d) den europæiske efterretningskendelse er d) den europæiske efterretningskendelse er 
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blevet udstedt i de i artikel 4, litra b) og c), 
omhandlede sager, og foranstaltningen ikke 
ville være tilladt i en lignende national sag.

blevet udstedt i de i artikel 4, litra b) og c), 
omhandlede sager, og foranstaltningen ikke 
ville være tilladt efter lovgivningen i
fuldbyrdelsesstaten i en lignende national 
sag.

Or. pt

Begrundelse

Den tiende grund til afslag vedrører den omstændighed, at den europæiske 
efterforskningskendelse kan anvendes til at fremskaffe bevismateriale ikke alene i 
straffesager, men også i visse administrative sager, som indeholder et strafferetligt aspekt 
(artikel 4). Det er ikke rimeligt at kombinere denne anvendelse på administrative sager med 
en udvidelse til at omfatte alle efterforskningsforanstaltninger. Fuldbyrdelsesstaten skal i den 
forbindelse have et vist spillerum. Derfor er udstedelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse i en administrativ sag og ikke i en straffesag nævnt som en mulig 
grund til afslag.

Ændringsforslag 43

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1a. For så vidt angår lovovertrædelser 
angående skat, told eller veksling kan 
anerkendelse eller fuldbyrdelse ikke 
afvises med den begrundelse, at 
fuldbyrdelsesstaten ikke pålægger de 
samme typer skatte-, punkt- og 
toldafgifter eller vekselgebyrer som 
udstedelsesstaten.

Or. pt
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Ændringsforslag 44

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1b. I tilfælde hvor den europæiske 
efterforskningskendelse er ufuldstændig 
eller åbenlyst ukorrekt og i de i stk. 1, 
litra aa), ba), b) og c), omhandlede 
tilfælde, skal fuldbyrdelsesmyndigheden, 
inden den beslutter ikke at anerkende 
eller ikke at fuldbyrde en europæisk 
efterforskningskendelse enten helt eller 
delvis og med alle relevante midler høre 
udstedelsesmyndigheden og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, anmode den om hurtigst 
muligt at give supplerende oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 45

Udkast til direktiv
Artikel 13

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

Retsmidler stilles til rådighed for de 
berørte parter i overensstemmelse med 
national lovgivning. De materielle grunde 
for afsigelse af den europæiske 
efterforskningskendelse kan kun anfægtes 
ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

1. De berørte parter, herunder 
tredjeparter i god tro, har med henblik på 
at varetage deres berettigede interesser ret 
til domstolsprøvelse af anerkendelsen og 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
efterforskningskendelse ved en domstol i 
fuldbyrdelsesstaten.
2. De materielle grunde for afsigelse af den 
europæiske efterforskningskendelse kan 
kun anfægtes ved appel for en domstol i 
udstedelsesstaten.

3. Når et retsmiddel anvendes i henhold til
stk. 1, underrettes den judicielle 
myndighed herom samt om grundene til 
domstolsprøvelsen, så myndigheden kan 
udøve sine processuelle rettigheder.
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4. Når der ikke rejses tvivl om 
nødvendigheden af at sikre fortrolighed i 
efterforskningen, jf. artikel 18, stk. 1, 
giver myndighederne i udstedelsesstaten 
og fuldbyrdelsesstaten de berørte parter 
relevante og passende oplysninger for at 
sikre, at disse effektivt kan udøve de 
retsmidler, der er fastlagt i ovenstående 
stykker.
5. Fuldbyrdelsesstaten suspenderer 
overførslen af det bevismateriale, der er 
fremskaffet i forbindelse med 
fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse, mens den 
afventer udfaldet af et retsmiddel.

Or. pt

Ændringsforslag 46

Udkast til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

a) fuldbyrdelsen vil kunne påvirke en
igangværende strafferetlig efterforskning 
eller retsforfølgning, så længe 
fuldbyrdelsesstaten finder det rimeligt, 
eller eller

a) det fremskaffede bevismateriale er 
relevant i forbindelse med en 
igangværende strafferetlig efterforskning 
eller retsforfølgning eller vil kunne 
påvirke en sådan efterforskning eller 
retsforfølgning, så længe 
fuldbyrdelsesstaten finder det rimeligt,
eller

Or. pt

Begrundelse

Artikel 14 henviser til udsættelse af anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af en 
efterforskningskendelse. Udsættelse er mulig, hvis fuldbyrdelsen af den europæiske 
efterforskningskendelse ville påvirke en igangværende strafferetlig efterforskning eller 
retsforfølgning, eller hvis det pågældende bevismateriale allerede anvendes i forbindelse med 
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andre straffesager. Bemærk, at udsættelsen skal være så kortvarig som mulig, jf. stk. 2 i 
samme artikel.

Ændringsforslag 47

Udkast til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1a. Når de pågældende genstande, 
dokumenter eller data allerede er 
relevante i forbindelse med andre sager, 
kan fuldbyrdelsesmyndigheden efter en 
udtrykkelig anmodning fra og efter 
høring af udstedelsesmyndigheden 
midlertidigt overføre bevismaterialet, 
under forudsætning af at dette 
tilbageleveres til fuldbyrdelsesstaten, så 
snart det ikke længere skal anvendes i 
udstedelsesstaten eller på et tidspunkt, 
som er aftalt mellem de kompetente 
myndigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 48

Udkast til direktiv
Artikel 16

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

Når embedsmænd fra udstedelsesstaten er 
til stede på fuldbyrdelsesstatens område 
inden for rammerne af anvendelsen af dette 
direktiv, sidestilles de med embedsmænd 
fra fuldbyrdelsesstaten for så vidt angår 
strafbare handlinger, der begås mod eller af 
dem.

I tilfælde hvor embedsmænd fra 
udstedelsesstaten er til stede på 
fuldbyrdelsesstatens område inden for 
rammerne af anvendelsen af dette direktiv, 
sidestilles de med embedsmænd fra 
fuldbyrdelsesstaten for så vidt angår 
strafbare handlinger, der begås mod eller af 
dem.

Or. pt
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Begrundelse

Der er en række tilfælde, hvor embedsmænd fra udstedelsesstaten kan være til stede i 
fuldbyrdelsesstaten under fuldbyrdelsen af en europæisk efterforskningskendelse. Artikel 8, 
stk. 3, giver udtrykkeligt mulighed for en sådan tilstedeværelse, som imidlertid også kan 
forekomme i forbindelse med agentvirksomhed eller kontrollerede leverancer. Det er derfor 
nødvendigt med bestemmelser om civilretligt og strafferetligt ansvar. Artikel 16 omhandler 
strafbare handlinger, der begås mod eller af embedsmænd fra udstedelsesstaten, og sidestiller 
dem med embedsmænd fra fuldbyrdelsesstaten.

Ændringsforslag 49

Udkast til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

2a. Den udstedelsesstat, hvis 
embedsmænd har forvoldt skader på en 
person på en fuldbyrdelsesstats område, 
skal fuldt ud godtgøre alle de beløb, som 
sidstnævnte har udbetalt i 
skadeserstatning til skadelidte eller 
personer, der er berettiget på dennes 
vegne.

Or. pt

Begrundelse

Formålet er at fastlægge bestemmelser om krav om skadeserstatning, der kan fremsættes som 
følge af handlinger, der er begået af embedsmænd eller aktører fra en medlemsstat på en 
anden medlemsstats område. Dog skal den medlemsstat, på hvis område skaden er forvoldt, i 
første omgang udbetale erstatning for en sådan skade på samme måde, som hvis den var 
forvoldt af dens egne embedsmænd. I dette tilfælde skal den anden medlemsstat fuldt ud 
godtgøre erstatningsbeløbet.

Ændringsforslag 50

Udkast til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

Fortrolig behandling af oplysninger Fortrolighed og behandling af



PE478.493v02-00 40/43 PR\889747DA.doc

DA

personoplysninger

Or. pt

Ændringsforslag 51

Udkast til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

2a. Udstedelsesmyndigheden holder i 
overensstemmelse med sin nationale 
lovgivning, og medmindre andet oplyses 
af fuldbyrdelsesmyndigheden, alt 
bevismateriale eller oplysninger fra 
fuldbyrdelsesmyndigheden fortroligt, 
undtagen i det omfang offentliggørelsen 
heraf er nødvendig af hensyn til den 
efterforskning eller sag, der er beskrevet i 
den europæiske efterforskningskendelse.

Or. pt

Ændringsforslag 52

Udkast til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes til midlertidig overførsel af en 
varetægtsfængslet i fuldbyrdelsesstaten for 
at få foretaget en 
efterforskningsforanstaltning, hvortil hans 
tilstedeværelse på udstedelsesstatens 
område er påkrævet, forudsat at han sendes 
tilbage inden for den periode, 
fuldbyrdelsesstaten præciserer.

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes til midlertidig overførsel af en 
varetægtsfængslet i fuldbyrdelsesstaten i 
forbindelse med en igangværende sag for 
at få foretaget en 
efterforskningsforanstaltning, hvortil hans 
tilstedeværelse på udstedelsesstatens 
område er påkrævet, forudsat at han sendes 
tilbage inden for den periode, 
fuldbyrdelsesstaten præciserer.

Or. pt
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Begrundelse

Artiklen vedrører det tilfælde, hvor udstedelsesmyndigheden ønsker, at en varetægtsfængslet i 
fuldbyrdelsesstaten er til stede i udstedelsesstaten. Denne overførselsmetode er medtaget i 
direktivet for bl.a. at sikre, at den pågældende står til rådighed for afhøring i 
udstedelsesstaten, og at den efterfølgende gennemførelse af en efterforskningsforanstaltning 
er mulig.

Ændringsforslag 53

Udkast til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

a) anvendelsen af telefonkonference er i 
modstrid med de grundlæggende
principper i lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten eller

a) anvendelsen af telefonkonference er i 
modstrid med de grundlæggende
rettigheder og de grundlæggende 
retsprincipper i lovgivningen i 
fuldbyrdelsesstaten eller

Or. pt

Begrundelse

Afhøringer ved hjælp af telekonference er en anden metode, som kan være særlig 
hensigtsmæssig, når der skal indhentes bevismateriale fra vidner eller sagkyndige. Denne 
artikel fastsætter derfor, at den europæiske efterforskningskendelse kan udstedes for at 
gennemføre en afhøring via telefonkonference, når en person, der skal afhøres som vidne eller 
sagkyndig af en judiciel myndighed i en medlemsstat, befinder sig i en anden medlemsstat. 
Artiklen beskriver de ordninger, der skal gælde i forbindelse med anmodninger om afhøringer 
via telefonkonference. Stk. 2 fastsætter to yderligere grunde til afslag ud over dem, der er 
anført i artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 54

Udkast til direktiv
Artikel 25

Udkast fra en gruppe medlemsstater Ændringsforslag

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes for i et nærmere angivet 
tidsrum at overvåge banktransaktioner, der 
foretages via en eller flere konti, der er 

1. En europæisk efterforskningskendelse 
kan udstedes for i et nærmere angivet 
tidsrum at overvåge banktransaktioner, der 
foretages via en eller flere konti, der er 
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angivet i kendelsen. angivet i kendelsen.
2. Hver medlemsstat træffer på de i artiklen 
fastsatte betingelser de nødvendige 
foranstaltninger for at kunne give de i 
stk. 1 nævnte oplysninger.

2. Hver medlemsstat træffer på de i artiklen 
fastsatte betingelser de nødvendige 
foranstaltninger for at kunne give de i 
stk. 1 nævnte oplysninger i forbindelse 
med overvågning af en banktransaktion.

3. Udstedelsesstaten skal i sin kendelse 
oplyse, hvorfor den mener, at de ønskede 
oplysninger er relevante for 
efterforskningen af lovovertrædelsen.

3. Udstedelsesstaten skal i sin kendelse 
oplyse, hvorfor den mener, at de ønskede 
oplysninger er relevante for 
efterforskningen af lovovertrædelsen.

4. De praktiske ordninger i forbindelse med 
overvågningen aftales mellem udstedelses-
og fuldbyrdelsesstatens kompetente 
myndigheder.

4. De praktiske ordninger i forbindelse med 
overvågningen aftales mellem udstedelses-
og fuldbyrdelsesstatens kompetente 
myndigheder.

4a. Udstedelses- og 
fuldbyrdelsesmyndighederne skal sikre 
privatlivets fred og tavshedspligt i 
forbindelse med indhentede 
bankoplysninger, der ikke har noget at 
gøre med efterforskningen, dvs. at de ikke 
skal stille dem til rådighed for tredjeparter 
eller benytte dem til andre formål end 
dem, som retfærdiggør anmodningen 
herom. 

Or. pt
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BEGRUNDELSE

I betragtning af manglerne ved det traditionelle retlige samarbejde i Europa vil det skridt 
fremad, som vedtagelsen af dette direktiv repræsenterer, uden tvivl have en positiv virkning, 
og bidrage til etableringen af det europæiske strafferetlige område. Direktivet afspejler 
spændingerne omkring fremskridt for så vidt angår suverænitetsoverdragelse med henblik på 
at skabe sikkerhed og beskytte de grundlæggende rettigheder.

Udfordringen med hensyn til europæisk integration på det strafferetlige område ligger derfor i 
at sikre respekt og garanti for de grundlæggende rettigheder. Det bemærkes, at der i 
præamblen til charteret om grundlæggende rettigheder henvises direkte til et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, da dette har en særlig følsom karakter med hensyn til 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det er indlysende, at denne garanti bør være 
reel og ikke alene formel. For at sikre en gennemtænkt og reflekteret udvikling af det 
europæiske strafferetlige område er det derfor nødvendigt at indføre domstolskontrol med 
respekten for de grundlæggende rettigheder i Unionen.

Betydningen af det europæiske strafferetlige område er åbenbar og en prioritet i den 
europæiske integration i lyset af den gradvise liberalisering af de traditionelle 
samarbejdsmekanismer. Efter at have fremmet samarbejde på politi- og retsområdet for at 
kompensere for ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser, bevæger Den Europæiske 
Union sig nu videre end det mellemstatslige samarbejde for gradvist at etablere et ensartet 
strafferetligt område.

Fremskridt skal gøres på grundlag af følgende principper: gensidig anerkendelse, 
koordinering af efterforskning og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med straffesager og dermed under overholdelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 
82 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Således bekræftes det, at 
principperne om gensidig anerkendelse og harmonisering supplerer hinanden, og det 
understreges, at gensidig anerkendelse ikke kan opnås uden harmonisering.

Det er næppe nødvendigt at minde om, at et af målene med den europæiske integration netop 
er at fremme personers fri bevægelighed, samtidig med at deres sikkerhed garanteres gennem 
etableringen af et område med fred, sikkerhed og retfærdig.


