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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rikosoikeuden 
alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun jäsenvaltioiden ryhmän 
aloitteen (09288/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan b alakohdan 
ja 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti säädösesitys on toimitettu 
Euroopan parlamentille (C7-0185/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 
15 kohdan,

– ottaa huomioon [kansallisten parlamenttien lähettämät perustellut lausunnot Euroopan 
parlamentin puhemiehelle/kansallisen parlamentin lähettämän perustellun lausunnon 
Euroopan parlamentin puhemiehelle] siitä, onko kyseinen aloite toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon komission lausunnon (...),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 44 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
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aluetta. aluetta, jolla kunnioitetaan 
perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden 
erilaisia perustuslaillisia järjestelmiä, 
oikeusjärjestelmiä ja perinteitä.

Or. pt

Perustelu

Tekstiin tehtävä muutos, joka perustuu SEUT-sopimuksen 67 artiklan 1 kohtaan, jossa 
todetaan: "Unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla 
kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä." 
Ensimmäisessä johdanto-osan kappaleessa pyritään myös varmistamaan ennalta, että 
nykyisiä oikeudellisia ja perustuslaillisia eroja jäsenvaltioiden välillä kunnioitetaan 
ehdottomasti, koska direktiivin tavoitteita ei saavuteta, jos näin ei tehdä.

Tarkistus 2

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(1 a) Lissabonin sopimuksen myötä EU:n
rikoslainsäädännössä otettiin 
toissijaisuusperiaatteen osalta 
ensimmäistä kertaa käyttöön 
asianmukainen parlamentaarinen 
valvonta, jota harjoittavat Euroopan 
parlamentti toisena lainsäätäjänä sekä 
kansalliset parlamentit. Lissabonin 
sopimuksen myötä perusoikeuskirjasta 
tuli oikeudellisesti sitova asiakirja, ja 
Euroopan unionissa alkoi uusi vaihe, 
mitä tulee ihmisoikeuksien suojeluun, 
mukaan luettuina 
rikosoikeudenkäynteihin liittyvät 
perusoikeudet kuten oikeus elämään 
(2 artikla), oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen (3 artikla), 
kidutuksen sekä epäinhimillisen tai 
halventavan rangaistuksen ja kohtelun 
kielto (4 artikla), oikeus vapauteen ja 
turvallisuuteen (6 artikla), yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittaminen 
(7 artikla), oikeus tehokkaisiin 
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oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen (47 artikla), 
syyttömyysolettama ja oikeus 
puolustukseen (48 artikla), 
laillisuusperiaate ja rikoksista 
määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaate (49 artikla) 
sekä kielto syyttää ja rangaista 
oikeudenkäynnissä kahdesti samasta 
rikoksesta (50 artikla).

Or. pt

Perustelu

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä otettiin käyttöön entistä parempi demokraattinen 
valvonta, jota harjoittavat Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Samalla kaikissa 
rikosoikeuden alalla toteutetuissa toimenpiteissä on noudatettava täysimääräisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaa oikeudellisesti sitovana asiakirjana: unionin oikeutta 
soveltaessaan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoo joukko perusoikeuksia, joilla 
suojellaan kansalaisia.

Tarkistus 3

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(1 b) Euroopan ihmisoikeussopimus
(ECHR) ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntö ovat auttaneet 
parantamaan huomattavasti 
ihmisoikeuksia, mukaan luettuna oikeus 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
oikeudenkäyntiin Euroopassa. 
Perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa 
annetaan erityinen rooli 
sopimusmekanismille, josta on määrätty 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 
artiklassa, jolla mahdollistetaan EU:n 
liittyminen ihmisoikeussopimukseen ja 
jossa määritellään 
ihmisoikeussopimuksen mukaiset 
perusoikeudet Euroopan unionin 
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oikeuden yleisinä periaatteina, ja 
perusoikeuskirjan 52 artiklassa, jossa 
taataan kyseisten oikeuksien 
yhdenmukainen tulkinta
perusoikeuskirjan ja 
ihmisoikeussopimuksen välillä. 

Or. pt

Perustelu

Koska eurooppalaista tutkintamääräystä koskevalla direktiivillä on vakavia vaikutuksia 
useisiin perusoikeuksiin, kuten Euroopan perusoikeusvirasto korosti eurooppalaisesta 
tutkintamääräyksestä antamassaan lausunnossa, on korostettava, että perusoikeuskirjassa 
viitataan suoraan näiden oikeuksien ymmärtämiseen siten kuin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa edellytetään.

Tarkistus 4

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 2 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan 
oikeudellinen yhteistyö unionissa 
rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti 
pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön 
kulmakivenä unionissa.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan 
oikeudellinen yhteistyö unionissa 
rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 
16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti 
pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön 
kulmakivenä unionissa. Vaikka 
vastavuoroisen tunnustamisen myönteisiä 
vaikutuksia ja keskeistä asemaa ei voida 
asettaa kyseenalaiseksi, sitä sovelletaan 
muilla kuin yhdenmukaistetuilla 
oikeusaloilla sekä eri oikeusperinteissä ja 
rikosoikeudellisissa järjestelmissä, ja siksi 
se voi aiheuttaa oikeudellista 
säännöttömyyttä epäiltyjen oikeuksien 
kustannuksella, kuten eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen käyttämisestä saadut 
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kokemukset osoittavat. Olisi säädettävä 
toimenpiteistä, joiden avulla kansallinen 
tuomioistuin voi puuttua olennaisella 
tavalla tapauksiin, joissa tällaista 
säännöttömyyttä voi esiintyä, ja 
vastavuoroista tunnustamista 
sovellettaessa on myös turvattava 
perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistetut 
perusoikeudet. Kaikkia tuomioistuimen 
toimia, jotka perustuvat perusoikeuksista 
poikkeamiseen, olisi sovellettava 
poikkeuksellisesti, jos on olemassa selvää 
ja alustavaa näyttöä siitä, että 
perusoikeuskirjassa tai Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettua, 
oikeudenkäyntiä koskevaa perusoikeutta 
on loukattu tai toimenpide loukkaisi 
kansallisia perustuslaillisia 
perusoikeuksia.

Or. pt

Tarkistus 5

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(2 a) Jäsenvaltioiden perustuslaillisissa ja 
oikeudellisissa järjestelmissä on 
huomattavia eroja erityisesti mitä tulee 
syyttäjän tehtävään ja todisteiden 
hyväksyttävyyteen, mitä eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä on välttämättä 
korostettava. Tämän vuoksi 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ei 
voida vastustaa tällaisia eroja vaatimalla 
täytäntöönpanovaltion asettamia 
vaatimuksia vähemmän, ja kieltäytymisen 
lisäperusteena olisi oltava se, että 
asianomaisten jäsenvaltioiden olennaisen 
tärkeitä perustuslaillisia vaatimuksia 
loukataan.
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Or. pt

Perustelu

Jotta vältetään perustuslailliset ongelmat tietyissä jäsenvaltioissa, tarvitaan tuomioistuimen 
suorittama toimenpiteen arviointimenettely ennen eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
toimittamista. Tällä tavoin varmistetaan toteutettavan toimenpiteen laillisuus ja se, että 
erilaisia perustuslaillisia järjestelmiä ja niiden vaikutuksia hallintoon ja oikeuden 
soveltamiseen kunnioitetaan.

Tarkistus 6

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(2 b) Olisi otettava huomioon, että vaikka 
kaksoisrangaistavuuden tarkistaminen on 
periaatteessa poistettu 32 rikoksen 
luettelosta vastavuoroisen tunnustamisen 
alalla, näitä rikoksia koskevissa 
kansallisissa määritelmissä on edelleen 
olennaisia eroja. Jäsenvaltioiden olisi 
siksi vältettävä eurooppalaista 
tutkintamääräystä tapauksissa, joihin voi 
liittyä ekstraterritoriaalista 
lainkäyttövaltaa koskevia lausekkeita, kun 
jäsenvaltio käynnistää rikosoikeudellisia 
menettelyitä oman maan kansalaisia (tai 
asukkaita) vastaan teoista, jotka on 
suoritettu maan alueen ulkopuolella, ja 
kun samasta teosta ei määrättäisi
rangaistusta täytäntöönpanovaltion 
oikeuden mukaisesti. Veroihin, tulleihin 
ja valuutanvaihtoon liittyviin rikoksiin 
liittyvät menettelyt suljetaan tämän 
luokittelun ulkopuolelle. 

Or. pt
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Tarkistus 7

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(2 c) Poliisiviranomaisia ei voida pitää 
oikeusviranomaisina SEUT-sopimuksen 
82 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Syyttäjän, tutkintatuomarin 
tai tuomarin olisi vahvistettava 
määräyksen antaneen valtion 
poliisiviranomaisen esittämä 
eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva 
prosessuaalinen pyyntö ottaen huomioon 
täytäntöönpanovaltion perusvaatimukset. 
Rikosoikeudellisessa menettelyssä 
tutkintaviranomaisena, jolla on toimivalta 
antaa todisteiden keräämistä koskeva 
määräys, on viranomainen, jolla on 
tuomiovalta, eli viranomainen, joka antaa 
laissa määrättyjen menettelyjen 
mukaisesti sitovat päätökset, jotka 
luokitellaan "oikeudellisiksi päätöksiksi".

Or. pt

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on olennainen, jotta varmistetaan, että syyttäjä, tutkintatuomari 
tai tuomari arvioi kaikkia tutkintamääräystä koskevia pyyntöjä laillisuusperiaatetta 
noudattaen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdassa 
rajoitetaan selvästi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista rikosoikeudellisen 
alan yhteistyötä koskeviin päätöksiin eikä säädetä sen soveltamisesta poliisiyhteistyöhön 
liittyviin toimiin SEUT-sopimuksen 87 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 8

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 6 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(6) Eurooppa-neuvosto päätti 11 päivänä 
joulukuuta 2009 hyväksymässään 
Tukholman ohjelmassa, että olisi jatkettava 

(6) Eurooppa-neuvosto päätti 11 päivänä 
joulukuuta 2009 hyväksymässään 
Tukholman ohjelmassa, että olisi jatkettava 
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toimia, joilla pyritään luomaan 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen pohjautuva kattava 
järjestelmä todisteiden saamiseksi asioissa, 
joilla on rajatylittävä ulottuvuus.
Eurooppa-neuvosto totesi, että alalla 
voimassa olevat välineet muodostavat 
hajanaisen järjestelmän ja että tarvitaan 
uusi lähestymistapa, joka perustuu 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen mutta jossa otetaan 
huomioon myös perinteisen keskinäistä 
oikeusapua koskevan järjestelmän 
joustavuus. Eurooppa-neuvosto vaati sen 
vuoksi kattavaa järjestelmää, jolla 
korvattaisiin kaikki alalla voimassa olevat 
välineet, eurooppalaisesta todisteiden 
luovuttamismääräyksestä tehty puitepäätös 
mukaan luettuna, ja joka kattaisi 
mahdollisimman pitkälle kaikenlaiset 
todisteet ja sisältäisi määräajat 
täytäntöönpanolle sekä rajoittaisi 
mahdollisimman paljon 
kieltäytymisperusteita.

toimia, joilla pyritään luomaan 
vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteeseen pohjautuva kattava 
järjestelmä todisteiden saamiseksi asioissa, 
joilla on rajatylittävä ulottuvuus, ja vaati 
kattavaa järjestelmää, jolla korvattaisiin 
kaikki alalla voimassa olevat välineet, 
eurooppalaisesta todisteiden 
luovuttamismääräyksestä tehty puitepäätös 
mukaan luettuna, ja joka kattaisi 
mahdollisimman pitkälle kaikenlaiset 
todisteet ja sisältäisi määräajat 
täytäntöönpanolle sekä rajoittaisi 
mahdollisimman paljon 
kieltäytymisperusteita.

Or. pt

Perustelu

Tällä direktiivillä pyritään perustamaan yksi tehokas väline todisteiden keräämiseksi 
rikosoikeudellisissa menettelyissä, jotta vältetään nykyisten oikeudellisten puitteiden 
pirstaloitumiseen ja monimutkaisuuteen liittyvä ongelma ja vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen rajoitettu soveltamisala tässä asiassa. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
perusteella ulkomaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet 
vahvistetaan kattavassa mutta puolueettomassa luettelossa ja määräajat asetetaan selkeästi 
oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi tällä alalla.

Tarkistus 9

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(7 a) Direktiivin  tarkoituksena on myös 
yhdenmukaistaa tehokkaat ja joustavat 
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välineet ja varmistaa toiminnan nopeus, 
todisteiden laillisuus, menettelyjen 
yksinkertaistaminen, perusoikeuksien ja 
erityisesti menettelyllisten oikeuksien 
korkeatasoinen suoja, taloudellisten 
kustannusten pieneneminen, keskinäisen 
luottamuksen lisääntyminen ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
edistäminen sekä kansallisten 
järjestelmien ja oikeuskulttuurien 
ominaispiirteiden säilyminen 
jäsenvaltioiden perustuslaillisia ja 
oikeudellisia järjestelmiä kunnioittaen.

Or. pt

Perustelu

On tarpeellista korostaa tämän direktiivin tavoitteita. Jotta rajat ylittävää rikollisuutta ja 
muita erityisen vakavia rikollisuuden muotoja voidaan torjua nopeasti ja tehokkaasti erittäin 
helppo tavaroiden ja palvelujen liikkuvuus huomioon ottaen, kansalliset viranomaiset 
tarvitsevat selkeitä ja joustavia yhteistyötä koskevia sääntöjä. Mutta jälleen kerran on 
todettava, että tämän on tapahduttava jäsenvaltioiden oikeudellisia ja perustuslaillisia eroja 
kunnioittaen.

Tarkistus 10

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 10 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(10) Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
olisi kohdistuttava suoritettavaan 
tutkintatoimeen. Määräyksen antanut 
viranomainen on paras arvioimaan 
kyseessä olevan tutkinnan yksityiskohtien 
tuntemuksensa perusteella, mitä 
toimenpidettä on käytettävä. 
Täytäntöönpanoviranomaisella olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus käyttää 
muunlaista toimenpidettä, joko koska 
pyydettyä toimenpidettä ei ole olemassa tai 
se ei ole sen kansallisen lain mukaan 
käytettävissä tai koska kyseisellä 
muunlaisella toimenpiteellä saavutetaan 

(10) Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
olisi kohdistuttava suoritettavaan 
tutkintatoimeen. Määräyksen antanut 
viranomainen on paras arvioimaan 
kyseessä olevan tutkinnan yksityiskohtien 
tuntemuksensa perusteella, mitä 
toimenpidettä on käytettävä. 
Täytäntöönpanoviranomaisella olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus käyttää 
muunlaista toimenpidettä, joko koska 
pyydettyä toimenpidettä ei ole olemassa, se 
ei ole tietyssä tapauksessa käytettävissä tai 
se ei ole sen kansallisen lain mukaan 
käytettävissä tai koska kyseisellä 
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vähemmän pakottavin keinoin sama tulos 
kuin eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä määrätyllä 
toimenpiteellä.

muunlaisella toimenpiteellä saavutetaan 
vähemmän pakottavin keinoin sama tulos 
kuin eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä määrätyllä 
toimenpiteellä, kun saavutettava tulos on 
sama kuin eurooppalaisella 
tutkintamääräyksellä ja kun sillä 
puututaan vähemmän asianomaisen 
henkilön perusoikeuksiin.

Or. pt

Perustelu

Jos määräyksen antanut viranomainen voi päättää, minkälaista toimenpidettä sovelletaan, 
täytäntöönpanoviranomaisen olisi suhteellisuusperiaatetta noudattaen voitava soveltaa 
muuta, vähemmän pakottavaa perusoikeuksia kunnioittavaa toimenpidettä erityisesti, jos 
pyydetty toimenpide ei ole mahdollinen sen toimivaltuuksien mukaisesti tai se ei olisi 
mahdollinen kyseisessä tapauksessa ja sen tulokset olisivat samat.

Tarkistus 11

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(10 a) Eurooppalainen tutkintamääräys
olisi valittava tapauksissa, joissa kyseiseen 
tapaukseen sovellettavan 
tutkintatoimenpiteen täytäntöönpano 
vaikuttaa oikeasuhteiselta, tarpeelliselta 
ja asianmukaiselta. Määräyksen antaneen 
viranomaisen olisi siksi tarkistettava, 
onko pyydetty todiste tarpeellinen ja 
oikeasuhteinen menettelyjen tarkoituksen 
kannalta, onko valittu toimenpide 
tarpeellinen ja oikeasuhteinen todisteiden 
keräämisen kannalta ja voiko toinen 
jäsenvaltio osallistua todisteiden 
keräämiseen, jos eurooppalainen 
tutkintamääräys annetaan. 
Asianmukainen oikeasuhteisuuden 
arviointi on perustuslaillinen edellytys 
monissa jäsenvaltioissa ja myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 
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mukainen vaatimus. Näin ollen selvää ja 
ilmeistä oikeasuhteisuuden puutetta 
voidaan pitää ihmisoikeusrikkomuksena 
ja/tai kansallisten perustuslaillisten 
perusperiaatteiden loukkauksena.

Or. pt

Tarkistus 12

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(10 b) Varmistaakseen eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen toimittamisen 
täytäntöönpanevan valtion toimivaltaiselle 
viranomaiselle määräyksen antanut 
viranomainen voi käyttää kaikkia 
mahdollisia tai asianmukaisia 
toimitusmenetelmiä, mukaan luettuina 
esimerkiksi Euroopan oikeudellisen 
verkoston tiedonvälitysjärjestelmä, 
Eurojust tai muut toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten käyttämät kanavat. 
Jos oikeusviranomainen on vahvistanut 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen, 
kyseistä viranomaista voidaan myös pitää 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
toimittamisen osalta määräyksen 
antaneena viranomaisena.

Or. pt

Tarkistus 13

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 11 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(11) Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpano olisi suoritettava 

(11) Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpano olisi suoritettava 
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mahdollisimman suuressa määrin 
määräyksen antaneen valtion erikseen 
osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta täytäntöönpanovaltion 
keskeisiä oikeudellisia periaatteita. 
Määräyksen antanut viranomainen voi 
pyytää, että yksi tai useampi määräyksen 
antaneen valtion viranomainen osallistuisi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tukena. 
Tämä mahdollisuus ei tarkoita, että 
määräyksen antaneen valtion 
viranomaisilla olisi lainvalvontavaltuuksia 
täytäntöönpanovaltion alueella.

mahdollisimman suuressa määrin 
määräyksen antaneen valtion erikseen 
osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta täytäntöönpanovaltion 
keskeisiä oikeudellisia periaatteita. 
Määräyksen antanut viranomainen voi 
pyytää, että yksi tai useampi määräyksen 
antaneen valtion viranomainen osallistuisi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tukena. 
Tämä mahdollisuus ei tarkoita, että 
määräyksen antaneen valtion 
viranomaisilla olisi lainvalvontavaltuuksia 
täytäntöönpanovaltion alueella. 
Täytäntöönpanoviranomaisen olisi 
noudatettava tällaista pyyntöä ja 
asetettava tarvittaessa määräyksen 
antaneen valtion viranomaisten läsnäolon 
laajuutta ja luonnetta koskevia ehtoja. 
Tällä tavoin perustetaan järjestelmä, jolla 
oikeusviranomaisia kannustetaan 
tekemään yhteistyötä keskinäisen 
luottamuksen hengessä, ja edistämään 
mekanismeja, joilla ei pelkästään 
helpoteta viranomaisten välistä yhteistyötä 
vaan myös parannetaan yksilön 
oikeuksien suojaa.

Or. pt

Tarkistus 14

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 12 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(12) Rikosoikeuden alalla tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön tehokkuuden 
varmistamiseksi olisi rajoitettava 
mahdollisuutta kieltäytyä tunnustamasta tai 
panemasta täytäntöön eurooppalaista 
tutkintamääräystä samoin kuin rajoitettava 
sen täytäntöönpanon lykkäämisperusteita.

(12) Rikosoikeuden alalla tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön tehokkuuden 
varmistamiseksi olisi rajoitettava 
mahdollisuutta kieltäytyä tunnustamasta tai 
panemasta täytäntöön eurooppalaista 
tutkintamääräystä samoin kuin rajoitettava 
sen täytäntöönpanon lykkäämisperusteita 
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siinä määrin kuin on tarpeen ehkäistä 
vastavuoroisen tunnustamisen kielteisiä 
vaikutuksia, kun sitä sovelletaan 
yhdenmukaistamattomalla oikeudellisella 
alueella rikosoikeuden ja 
rikosoikeudenkäyntien osalta sekä 
erityisesti perusoikeuksien suojelun ja 
jäsenvaltioiden tärkeimpien 
perustuslaillisten sääntöjen osalta.

Or. pt

Perustelu

On selvennettävä vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisesta johtuvia olemassa olevia 
kieltäytymisen perusteita yhdenmukaistamattomalla oikeudellisella alueella, jolla 
rikosoikeudelliset menettelyt poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 15

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(12 a) Tässä direktiivissä noudatetaan ne 
bis in idem -periaatetta, mikä tarkoittaa, 
että ketään ei saa syyttää tai tuomita 
kahta kertaa samoista teoista ja samasta 
rangaistavasta menettelystä. Tämä on 
vahvistettu yksilön oikeudeksi 
ihmisoikeuksia koskevissa 
kansainvälisissä oikeudellisissa välineissä 
kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
seitsemännessä pöytäkirjassa (4 artikla) ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
(50 artikla) sekä tunnustettu kaikissa 
oikeusjärjestelmissä, jotka perustuvat 
perusvapauksien kunnioittamiseen ja 
suojelemiseen. Tämän vuoksi ne bis in 
idem -periaate on Euroopan unionin 
oikeuden perusperiaate. Tämän 
seurauksena 
täytäntöönpanoviranomaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä panemasta täytäntöön 
eurooppalaista tutkintamääräystä, jos sen 
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täytäntöönpano on tämän periaatteen 
vastainen ja jos osoittautuu, että 
asianomainen henkilö on lainvoimaisesti 
tuomittu samoista teoista ja niiden ehtojen 
mukaisesti, jotka sisältyvät 19 päivänä 
kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen 
54 artiklaan, jolla pannaan täytäntöön 
Schengenin sopimus, ja ottaen huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön. Koska eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen perustana oleva 
menettely on luonteeltaan alustava ja 
54 artiklassa vaadittujen edellytysten 
analysointi on monimutkaista, 
täytäntöönpanoviranomaisen olisi 
puolestaan annettava tietoja määräyksen 
antaneelle viranomaiselle ja kuultava sitä, 
ja määräyksen antaneen viranomaisen 
olisi tarkasteltava saamiaan tietoja ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
perustana olevien menettelyjen osalta. 
Tällaisen kuulemisen toteuttaminen ei 
saisi vaikuttaa 
täytäntöönpanoviranomaisen 
velvollisuuteen kuulla määräyksen 
antanutta viranomaista rikosoikeudellisia 
menettelyjä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta 30 päivänä marraskuuta 
2009 tehdyn puitepäätöksen 
2009/948/YOS mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Tällä otetaan käyttöön kieltäytymisen lisäperuste, joka perustuu "ne bis in idem" 
-periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että ketään ei saa tuomita kahta kertaa samoista teoista tai 
samasta rangaistavasta menettelystä, mikä on vahvistettu yksilön oikeudeksi ihmisoikeuksia 
koskevissa kansainvälisissä oikeudellisissa välineissä.
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Tarkistus 16

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(13 a) Eurooppalaista tutkintamääräystä 
koskevien käytettävissä olevien 
oikeussuojakeinojen olisi vastattava 
vähintään kyseessä olevaa kansallista 
tutkintatoimea koskevia käytettävissä
olevia oikeussuojakeinoja. 
Jäsenvaltioiden olisi kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava 
näiden oikeudellisten 
muutoksenhakukeinojen sovellettavuus ja 
ilmoitettava ajoissa kaikille asianosaisille 
muutoksenhakumahdollisuuksista ja 
-menettelyistä. Tapauksissa, joissa 
eurooppalaista tutkintamääräystä 
täytäntöönpanevassa valtiossa vastustaa 
asianosainen osapuoli eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antamista 
painavammista syistä, olisi suotavaa, että 
tällaiset tiedot toimitetaan määräyksen 
antaneelle viranomaiselle ja että 
asianomaiselle tiedotetaan 
asianmukaisesti. On tarpeellista 
varmistaa, että eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen kohteena olevilla 
henkilöillä on oikeus saada tietoa ja 
saattaa asiansa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Puolustukseen liittyvät 
oikeudet ovat osa oikeutta 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
oikeudenkäyntiin (perusoikeuskirjan 47 ja 
48 artikla) käsittelyn kaikissa vaiheissa.

Or. pt
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Tarkistus 17

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(13 b) Yksinomaan 
täytäntöönpanojäsenvaltion olisi 
vastattava alueellaan täytäntöönpannusta 
eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 
aiheutuvista kustannuksista. Tämä on 
vastavuoroista tunnustamista koskevan 
yleisen periaatteen mukaista. 
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanosta voi kuitenkin aiheutua 
poikkeuksellisen korkeita kustannuksia 
täytäntöönpanovaltiossa. Tällaisia 
poikkeuksellisen korkeita kustannuksia 
aiheuttavat esimerkiksi tarve saada 
mutkikkaita lausuntoja asiantuntijoilta, 
suuret poliisioperaatiot tai valvontatoimet 
pitkän aikavälin kuluessa. Tämä ei saisi 
estää eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoa, minkä vuoksi 
täytäntöönpanoviranomaisen olisi 
pyrittävä vahvistamaan, mitä 
kustannuksia pidetään poikkeuksellisen 
korkeina. Mikäli sopimukseen ei päästä, 
määräyksen antanut viranomainen voi 
päättää peruuttaa eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen tai pitää sen 
voimassa ja kattaa osan kustannuksista, 
joita täytäntöönpanovaltio pitää 
poikkeuksellisen korkeina. Kyseinen 
mekanismi ei muodosta lisäperustetta 
kieltäytymiselle eikä sitä saisi käyttää 
niin, että se viivästyttää tai estää 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon.

Or. pt

Perustelu

Täytäntöönpanovaltion alueella aiheutuviin kustannuksiin liittyvä kysymys on erittäin tärkeä 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen varmistamisen kannalta. Eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviin ponnisteluihin sisältyy 
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toisaalta siitä aiheutuvista kustannuksista vastaaminen, koska sekä määräyksen antanut valtio 
että täytäntöönpanovaltio edistävät osaltaan samaa tavoitetta eli oikeuteen ja vapauteen 
perustuvan alueen toteutumista, mikä on varmasti kaikille eduksi.

Tarkistus 18

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(14 a) Kielijärjestelyjä koskevalla 
lausunnolla jäsenvaltioita kehotetaan 
sisällyttämään ainakin yleisesti yksi 
Euroopan unionissa käytettävä kieli 
niiden virallisen kielen ohella. Tällaisen 
kielen käytöllä ei saisi mitenkään 
heikentää tulkkaukseen ja kääntämiseen 
liittyviä epäillyn oikeuksia 
rikosoikeudellisen menettelyn aikana, 
kuten 20 päivänä lokakuuta 2010 
oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2010/64/EU 
säädetään.

Or. pt

Tarkistus 19

Luonnos direktiiviksi 
Johdanto-osan 16 kappale

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on todisteiden hankkimista koskevien 
päätösten vastavuoroinen tunnustaminen, 
vaan se voidaan toimenpiteen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

(16) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa säädetyllä 
toissijaisuusperiaatteella, joka otettiin 
käyttöön Maastrichtin sopimuksella, 
tarkoitetaan sitä, että unionin tasolla ei 
saisi säännellä sitä, mistä voidaan päättää 
tai mitä voidaan hallinnoida paremmin 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla. Tämän periaatteen mukaisesti 
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toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

unionin päätökset rajoittuvat näin ollen 
tapauksiin, joissa ne osoittautuvat 
kansallisen tason toimintaa 
tehokkaammiksi ja tyydyttävämmiksi. 
Euroopan yhdentymisprosessia on 
tarpeen tehostaa toteuttamalla 
toimenpiteitä, joilla lisätään 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
oikeusasioissa. Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on todisteiden 
hankkimista koskevien päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen, vaan se 
voidaan toimenpiteen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. pt

Perustelu

On tarpeen korostaa, että kun otetaan huomioon kyseessä olevan asian luonne ja pidetään 
mielessä, että rikoksista tulee entistä mutkikkaampia ja ne ulottuvat rajojen yli, todisteiden 
keruumekanismien tehokkuutta ei voida asianmukaisesti toteuttaa kunkin valtion yksin ja 
erikseen suorittamalla toiminnalla. Valtion tehottomuus tutkinnassa haittaa mahdollisesti 
koko EU:n aluetta, minkä vuoksi ponnisteluiden keskittäminen ja mahdollisimman laaja 
yhteistyö ovat perusteltuja.

Tarkistus 20

Luonnos direktiiviksi 
1 artikla – 1 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1. Eurooppalainen tutkintamääräys on 
jäsenvaltion, jäljempänä 'määräyksen 
antanut valtio', toimivaltaisen viranomaisen 
antama oikeudellinen päätös, jonka 

1. Eurooppalainen tutkintamääräys on 
jäsenvaltion, jäljempänä 'määräyksen 
antanut valtio', toimivaltaisen viranomaisen 
antama oikeudellinen päätös, jonka 
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tarkoituksena on yhden tai useamman 
erityisen tutkintatoimen suorittaminen 
toisessa jäsenvaltiossa, jäljempänä 
'täytäntöönpanovaltio', todisteiden 
keräämiseksi 4 artiklassa tarkoitettujen 
menettelyjen puitteissa.

tarkoituksena on yhden tai useamman 
erityisen tutkintatoimen suorittaminen 
toisessa jäsenvaltiossa, jäljempänä 
'täytäntöönpanovaltio', todisteiden 
keräämiseksi tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti ja erityisesti 4 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen puitteissa.

Or. pt

Tarkistus 21

Luonnos direktiiviksi 
1 artikla – 3 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta velvoitteeseen 
kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklaan sisältyviä 
perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita eikä
niitä koskeviin oikeusviranomaisten 
velvoitteisiin. Tämä direktiivi ei myöskään 
edellytä jäsenvaltioiden toteuttavan mitään 
toimenpiteitä, jotka ovat niiden 
yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja 
ilmaisuvapautta muissa tiedotusvälineissä 
koskevan valtiosääntönsä vastaisia.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta velvoitteeseen 
kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklaan sisältyviä 
perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita, 
mukaan luettuina sellaisten henkilöiden 
oikeus puolustukseen, joita vastaan on 
käynnistetty rikosoikeudellinen menettely, 
eikä velvoitteisiin, jotka koskevat tässä 
asiassa oikeusviranomaisia. Tämä 
direktiivi ei myöskään edellytä 
jäsenvaltioiden toteuttavan mitään 
toimenpiteitä, jotka ovat muun muassa 
niiden yhdistymisvapautta, 
lehdistönvapautta ja ilmaisuvapautta 
muissa tiedotusvälineissä koskevan 
valtiosääntönsä perusteiden vastaisia.

Or. pt

Tarkistus 22

Luonnos direktiiviksi 
2 artikla
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Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

-a a) "määräyksen antaneella valtiolla": 
jäsenvaltiota, jossa eurooppalainen 
tutkintamääräys on annettu;
-a b) "täytäntöönpanovaltiolla":
jäsenvaltiota, joka panee täytäntöön 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen ja 
josta pyydetyn tutkintatoimenpiteen 
kohteena oleva henkilö tai asiakirja, esine 
tai kerättävä, selvitettävä tai tutkittava 
tieto löytyy;

a) 'määräyksen antaneella viranomaisella': a) 'määräyksen antaneella viranomaisella': 
kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista 
tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria 
tai yleistä syyttäjää;

i) kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista 
tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria 
tai yleistä syyttäjää; tai
ii) jotakin muuta määräyksen antaneen 
valtion määrittelemää 
oikeusviranomaista, joka kyseisessä 
tapauksessa toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla 
on kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
toimivalta antaa todisteiden keräämistä 
koskeva määräys;
b) 'täytäntöönpanoviranomaisella' 
viranomaista, jolla on toimivalta tunnustaa 
tai panna täytäntöön eurooppalainen 
tutkintamääräys tämän direktiivin 
mukaisesti. Täytäntöönpanoviranomaisen 
on oltava viranomainen, jolla on toimivalta 
suorittaa eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä mainittu 
tutkintatoimi vastaavanlaisessa 
kansallisessa tapauksessa.

b) 'täytäntöönpanoviranomaisella'
oikeusviranomaista, jolla on toimivalta 
tunnustaa tai panna täytäntöön 
eurooppalainen tutkintamääräys tämän 
direktiivin mukaisesti. 
Täytäntöönpanoviranomaisen on oltava 
viranomainen, jolla on toimivalta määrätä 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
mainittu tutkintatoimi vastaavanlaisessa 
kansallisessa tapauksessa.

Or. pt
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Tarkistus 23

Luonnos direktiiviksi 
5 artikla – 1 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1. Määräyksen antaneen viranomaisen on 
täytettävä ja allekirjoitettava liitteessä A 
olevassa lomakkeessa esitetty 
eurooppalainen tutkintamääräys ja 
varmennettava sen sisältö oikeaksi.

1. Määräyksen antaneen viranomaisen on 
täytettävä ja allekirjoitettava liitteessä A 
olevassa lomakkeessa esitetty 
eurooppalainen tutkintamääräys ja 
varmennettava sekä todistettava sen 
sisältämät tiedot oikeiksi.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksessa tehdyllä lisäyksellä pyritään varmistamaan, että eurooppalaiseen 
tutkintamääräykseen sisältyvässä lomakkeessa olevia tietoja ei pelkästään varmenneta, vaan 
ne todistetaan myös oikeiksi.

Tarkistus 24

Luonnos direktiiviksi 
5 a artikla (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

5 a artikla
1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
voidaan antaa, jos määräyksen antanut 
viranomainen on vakuuttunut, että 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antaminen on tarpeen ja oikeassa 
suhteessa 4 artiklassa tarkoitettujen 
menettelyjen tavoitteeseen nähden;
b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
tarkoitetuista tutkintatoimenpiteistä 
annetaan määräys samoin edellytyksin 
kuin vastaavassa kansallisessa 
tapauksessa.
2. Määräyksen antanut viranomainen 
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arvioi kussakin tapauksessa nämä 
edellytykset. Täytäntöönpanovaltion 
viranomaisen on poikkeuksellisesti 
arvioitava niitä, jos selkeän ja 
puolueettoman näytön perusteella on 
vahvat perusteet uskoa, että ne eivät ole 
oikeasuhteisia ja että niitä ei voida 
käyttää määräyksen antaneen valtion 
sisäisessä menettelyssä.
3. Kun on tutkittu, että eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen antaminen täyttää 
tämän direktiivin mukaiset edellytykset, 
tuomarin, tuomioistuimen, 
tutkintatuomarin tai syyttäjän on 
vahvistettava se ennen sen toimittamista 
täytäntöönpanevalle viranomaiselle.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksen 1 kohta on perusteltu, koska suhteellisuusperiaatteen merkitys on kasvanut 
perustuslaillisista vaatimuksista suuressa osassa jäsenvaltioita, kuten määrätään Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa (yksityisyyttä koskevaan oikeuteen puuttuminen 
demokraattisessa yhteiskunnassa on perusteltua vain, jos se on välttämätöntä). Tämä 
merkitsee, että toiminnan laajuus on aina suhteutettava tavoitteeseen. Tarkistuksessa todetaan 
myös, että tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai syyttäjän velvollisuutena on 
vahvistaa eurooppalainen tutkintamääräys.

Tarkistus 25

Luonnos direktiiviksi 
6 artikla

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1. Eurooppalainen tutkintamääräys 
toimitetaan määräyksen antaneelta 
viranomaiselta 
täytäntöönpanoviranomaiselle sellaisella 
tavalla, että asiasta on saatavissa kirjallinen 
todiste niin että täytäntöönpanovaltio voi 
todeta määräyksen aitouden. Kaikki 
virallinen yhteydenpito tapahtuu jatkossa 
suoraan määräyksen antaneen 
viranomaisen ja 

1. Edellä 5 artiklan mukaisesti 
täydennetty eurooppalainen 
tutkintamääräys toimitetaan määräyksen 
antaneelta viranomaiselta 
täytäntöönpanoviranomaiselle sellaisella 
tavalla, että asiasta on saatavissa kirjallinen 
todiste niin että täytäntöönpanovaltio voi 
todeta määräyksen aitouden. 
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täytäntöönpanoviranomaisen välillä.

Or. pt

Tarkistus 26

Luonnos direktiiviksi 
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1 a. Kaikki virallinen yhteydenpito 
tapahtuu jatkossa suoraan määräyksen 
antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen välillä.

Or. pt

Tarkistus 27

Luonnos direktiiviksi 
6 artikla – 3 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

3. Jos määräyksen antanut viranomainen 
haluaa, määräys voidaan toimittaa 
Euroopan oikeudellisen verkoston 
suojatun televiestintäjärjestelmän 
välityksellä.

3. Jos määräyksen antanut viranomainen 
haluaa, määräys voidaan toimittaa 
Euroopan oikeudellisen verkoston 
televiestintäjärjestelmän välityksellä.

Or. pt

Tarkistus 28

Luonnos direktiiviksi 
6 artikla – 6 a kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

6 a. Tämän artiklan mukaisesti on 
perustettava todentamisjärjestelmiä, joilla 
varmistetaan, että ainoastaan luvan 
saaneilla tahoilla on pääsy tietokantoihin, 
jotka sisältävät tietoja henkilöistä ja heitä 
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koskevista toimenpiteistä.

Or. pt

Tarkistus 29

Luonnos direktiiviksi 
7 artikla – 2 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

2. Kun määräyksen antanut viranomainen 
osallistuu 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon
täytäntöönpanovaltiossa, se voi, ollessaan 
kyseisessä valtiossa, esittää aiemmin 
annettua tutkintamääräystä täydentävän 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle, 
sanotun vaikuttamatta 28 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti annettuihin 
ilmoituksiin.

2. Kun määräyksen antanut viranomainen 
avustaa 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanossa
täytäntöönpanovaltiossa, se voi, ollessaan 
kyseisessä valtiossa, esittää aiemmin 
annettua tutkintamääräystä täydentävän 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle, 
sanotun vaikuttamatta 28 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti annettuihin 
ilmoituksiin.

Or. pt

Perustelu

Tässä artiklassa säädetään mahdollisuudesta antaa eurooppalainen tutkintamääräys, jolla 
täydennetään aikaisemmin annettua määräystä (1 kohta). Siinä myös selvennetään, että jos 
määräyksen antanut viranomainen on läsnä tutkintatoimen täytäntöönpanossa 
täytäntöönpanovaltiossa, se voi tämän täytäntöönpanon aikana osoittaa aiempaa 
eurooppalaista tutkintamääräystä täydentävän eurooppalaisen tutkintamääräyksen suoraan 
täytäntöönpanoviranomaiselle. Siksi ei ole tarpeen, että uusi eurooppalainen tutkintamääräys 
annetaan määräyksen antaneessa valtiossa, eikä eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
toimittaminen keskusviranomaisten kautta ole myöskään tässä tapauksessa tarpeen, jos 
sellaisia on olemassa 2 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 30

Luonnos direktiiviksi 
8 artikla – 1 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1. Täytäntöönpanoviranomaisen on 
tunnustettava 6 artiklan mukaisesti 
toimitettu eurooppalainen tutkintamääräys 
edellyttämättä muita muodollisuuksia ja 
toteutettava viipymättä tarvittavat 
toimenpiteet sen täytäntöönpanemiseksi 
samalla tavalla ja samoja sääntöjä 
noudattaen kuin jos täytäntöönpanovaltion 
viranomainen olisi määrännyt kyseisen 
tutkintatoimen, ellei se päätä vedota
johonkin 10 artiklassa säädettyyn 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta 
kieltäytymisen perusteeseen tai johonkin 
14 artiklassa säädettyyn täytäntöönpanon 
lykkäämisen perusteeseen.

1. Täytäntöönpanoviranomaisen on 
tunnustettava 6 artiklan mukaisesti 
toimitettu eurooppalainen tutkintamääräys 
edellyttämättä muita muodollisuuksia ja 
toteutettava viipymättä tarvittavat 
toimenpiteet sen täytäntöönpanemiseksi 
samalla tavalla ja samoja sääntöjä 
noudattaen kuin jos täytäntöönpanovaltion 
viranomainen olisi määrännyt kyseisen 
tutkintatoimen, ellei se vetoa johonkin 10 
artiklassa säädettyyn tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta kieltäytymisen 
perusteeseen tai johonkin 14 artiklassa 
säädettyyn täytäntöönpanon lykkäämisen 
perusteeseen.

Or. pt

Tarkistus 31

Luonnos direktiiviksi 
8 artikla – 3 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

3. Määräyksen antanut viranomainen voi 
pyytää, että yksi tai useampi määräyksen 
antaneen valtion viranomainen osallistuisi 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tukena. 
Täytäntöönpanoviranomaisen on 
suostuttava tähän pyyntöön edellyttäen, 
että sellainen osallistuminen ei ole 
täytäntöönpanovaltion oikeudellisten 
perusperiaatteiden vastaista.

3. Määräyksen antanut viranomainen voi 
pyytää, että yksi tai useampi määräyksen 
antaneen valtion viranomainen auttaa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanossa täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tukemiseksi 
siinä määrin kuin määräyksen antaneen 
valtion nimetyt viranomaiset kykenisivät 
avustamaan eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä mainitun 
tutkintatoimen suorittamisessa 
vastaavassa kansallisessa tapauksessa. 
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Täytäntöönpanoviranomaisen on 
suostuttava tähän pyyntöön edellyttäen, 
että sellainen avustaminen ei ole 
täytäntöönpanovaltion oikeudellisten 
perusperiaatteiden vastaista eikä 
vahingoita sen olennaisia kansallisia 
turvallisuusetuja.

Or. pt

Tarkistus 32

Luonnos direktiiviksi 
8 artikla – 3 a kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

3 a. Täytäntöönpanovaltiossa läsnä olevia 
määräyksen antaneen valtion 
viranomaisten on noudatettava 
täytäntöönpanovaltion lakia 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon aikana. Määräyksen 
antaneella valtiolla ei ole 
lainkäyttövaltuuksia 
täytäntöönpanovaltion alueella.

Or. pt

Tarkistus 33

Luonnos direktiiviksi 
8 artikla – 3 b kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

5. Määräyksen antaneen viranomaisen ja 
täytäntöönpanoviranomaisen on kuultava 
toisiaan asianmukaisin keinoin 
helpottaakseen tämän artiklan 
soveltamista.

Or. pt
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Tarkistus 34

Luonnos direktiiviksi 
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
ilmoitettu tutkintatoimi on olemassa 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä, 
mutta sen käyttö on rajoitettu rikosten 
luetteloon tai luokkaan, joka ei sisällä 
eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä 
tarkoitettua rikosta; tai

b) eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
ilmoitettua tutkintatoimea ei hyväksytä 
vastaavassa kansallisessa tapauksessa;

Or. pt

Tarkistus 35

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

-a a) jos sen täytäntöönpano loukkaa ne 
bis in idem -periaatetta;

Or. pt

Perustelu

Ensimmäinen peruste viittaa ne bis idem -periaatteeseen, jonka mukaisesti ketään ei saisi 
syyttää tai tuomita kahdesti samoista teoista ja samasta rangaistavasta menettelystä. 
Ihmisoikeuksia koskevissa kansainvälisissä oikeudellisissa välineissä kuten Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen (4 artikla) seitsemännessä pöytäkirjassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa (50 artikla) se on vahvistettu yksilön oikeudeksi ja se tunnustetaan 
kaikissa oikeusjärjestelmissä, jotka perustuvat perusvapauksien suojelun ja kunnioittamisen 
periaatteeseen. Ne bis idem -periaate on erityisen tärkeä aikana, jolloin rajat ylittävä 
rikollisuus on kasvussa ja rikkosoikeudellisia syytetoimia koskevista toimivaltaongelmista on 
tulossa entistä monimutkaisempia.
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Tarkistus 36

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – -a b alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

-a b) jos eurooppalainen tutkintamääräys 
koskee tietoja, jotka eivät liity rikokseen 
tai rikkomukseen täytäntöönpanovaltion 
kansallisen lainsäädännön nojalla;

Or. pt

Perustelu

Toinen peruste: jos eurooppalainen tutkintamääräys koskee tietoja, jotka eivät liity rikokseen 
tai rikkomuksen täytäntöönpanovaltion kansallisen oikeuden nojalla.

Tarkistus 37

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – -a c alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

-a c) jos eurooppalainen tutkintamääräys 
koskee rikoksia, jotka
i) katsotaan täytäntöönpanovaltion 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
tehdyiksi joko kokonaan, suurimmaksi 
osaksi tai olennaisilta osiltaan sen 
alueella tai vastaavassa paikassa;
ii) on tehty määräyksen antaneen valtion 
alueen ulkopuolella eikä 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännön 
mukaan ole mahdollista nostaa syytettä 
kyseisistä rikoksista, jos ne on tehty 
täytäntöönpanovaltion alueen 
ulkopuolella;

Or. pt



PR\889747FI.doc 33/44 PE478.493v02-00

FI

Perustelu

Kolmas peruste: (i) Jos eurooppalainen tutkintamääräys liittyy rikkomuksiin, jotka 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti katsotaan tehdyiksi täysin tai suurimmaksi 
osaksi tai olennaisilta osiltaan sen alueella tai vastaavassa paikassa. On selvää, että tässä 
tapauksessa täytäntöönpanovaltio vaatii itselleen yksinomaisen toimivallan aloittaa 
menettelyn ja suorittaa tutkimukset tällä alalla. (ii) Jos eurooppalainen tutkintamääräys 
liittyy rikkomuksiin, jotka on tehty määräyksen antaneen valtion alueen ulkopuolella ja 
täytäntöönpanovaltion lainsäädäntö ei salli oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä 
sellaisista rikoksista, jotka on tehty kyseisen valtion alueen ulkopuolella. 

Tarkistus 38

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

a) jos täytäntöönpanovaltion 
lainsäädännössä säädetään 
koskemattomuudesta tai erioikeudesta, 
jonka vuoksi eurooppalaista 
tutkintamääräystä ei voida panna 
täytäntöön;

a) jos täytäntöönpanovaltion 
lainsäädännössä säädetään 
koskemattomuudesta tai erioikeudesta, 
jonka vuoksi eurooppalaista 
tutkintamääräystä ei voida panna 
täytäntöön; jos valta poistaa erioikeus tai 
koskemattomuus kuuluu 
täytäntöönpanovaltion viranomaiselle, 
täytäntöönpanoviranomainen voi pyytää, 
että se toteutetaan välittömästi; jos valta 
poistaa erioikeus tai koskemattomuus 
kuuluu toisen valtion viranomaiselle tai 
kansainväliselle järjestölle, määräyksen 
antaneen viranomaisen on pyydettävä sen 
toteutamista;

Or. pt

Perustelu

Neljäs peruste viittaa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaiseen koskemattomuuteen 
tai erioikeuksiin. On ymmärrettävää, että jos on todennäköistä, että koskemattomuus tai 
erioikeus voidaan poistaa järkevän ajan kuluessa, täytäntöönpanoviranomainen voi päättää 
vastaavasti lykätä täytäntöönpanoa 14 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 39

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

a a) jos on olemassa sääntöjä, jotka 
koskevat lehdistönvapauden tai 
sananvapauden määrittelemiseen tai 
rajoittamiseen muissa tiedotusvälineissä
liittyvää rikosoikeudellista vastuuta, mikä 
tekee eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanosta mahdotonta;

Or. pt

Perustelu

Viides peruste viittaa lehdistönvapauden tai sananvapauden rajoittamiseen liittyviin 
sääntöihin muissa tiedotusvälineissä, mikä tekee eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanosta mahdotonta.

Tarkistus 40

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

b a) jos on selkeää ja puolueetonta 
näyttöä perusoikeuden loukkauksesta 
perusoikeuskirjassa tai Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tarkoitetulla 
tavalla tai jos toimenpiteen soveltaminen 
on selvästi kansallisten perustuslakien 
perusperiaatteiden vastainen 
rikosoikeudellisten menettelyjen osalta;

Or. pt

Perustelu

Seitsemäs kieltäytymisperuste liittyy tärkeimpiin kansainvälisiin säädöksiin kuten Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan tai Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvien perusoikeuksien 
loukkaukseen sekä kansallisten perustuslaillisten perusperiaatteiden noudattamatta 
jättämiseen rikosoikeudellisten menettelyjen osalta.
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Tarkistus 41

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

b b) jos tuomari ei ole vahvistanut 
toimenpidettä tapauksessa, jossa 
määräyksen antaneessa valtiossa tuomari 
ei ole määrännyt toimenpidettä, mutta 
tällainen vaatimus on olemassa 
täytäntöönpanevassa valtiossa;

Or. pt

Perustelu

Kahdeksas kieltäytymisperuste liittyy tapaukseen, jossa oikeusviranomainen, toisin sanoen 
tuomari, ei ole vahvistanut tutkintatoimea, jos sitä edellytetään täytäntöönpanovaltiossa 
erityisesti sen valtiosääntöperinteessä.

Tarkistus 42

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

d) jos eurooppalainen tutkintamääräys on 
annettu 4 artiklan b ja c alakohdassa 
tarkoitetussa menettelyssä eikä 
toimenpidettä sallittaisi vastaavanlaisessa 
kansallisessa tapauksessa.

d) eurooppalainen tutkintamääräys on 
annettu 4 artiklan b ja c alakohdassa 
tarkoitetussa menettelyssä eikä 
toimenpidettä sallittaisi 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä 
vastaavanlaisessa kansallisessa 
tapauksessa.

Or. pt

Perustelu

Kymmenes kieltäytymisperuste liittyy siihen, että eurooppalaista tutkintamääräystä voidaan 
käyttää todisteiden hankkimiseksi paitsi rikosoikeudellisissa menettelyissä myös tietynlaisissa 
hallinnollisissa menettelyissä, joilla on rikosoikeudellinen ulottuvuus (4 artikla). Ei ole 
järkevää liittää tätä hallinnollisiin menettelyihin soveltamista yhteen kaikkiin tutkintatoimiin 
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ulottamisen kanssa. Tältä osin täytäntöönpanovaltiolle olisi jätettävä jonkinlainen joustovara. 
Sen vuoksi se seikka, että eurooppalaista tutkintamääräystä ei anneta rikosoikeudellisen 
menettelyn yhteydessä vaan hallinnollisen menettelyn yhteydessä, mainitaan mahdollisena 
kieltäytymisperusteena.

Tarkistus 43

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 a kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1 a. Veroihin, tulleihin ja 
valuutanvaihtoon liittyvissä rikoksissa 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta ei 
voida kieltäytyä sillä perusteella, että 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei 
ole vastaavaa veroa, velvoitetta, 
tullimaksua tai valuutan vaihtoa koskevaa 
säännöstä kuin määräyksen antaneessa 
valtiossa.

Or. pt

Tarkistus 44

Luonnos direktiiviksi 
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1 b. Jos eurooppalaista tutkintamääräystä 
ei ole täytetty kaikilta osin tai se on 
selvästi täytetty väärin myös 1 kohdan a a, 
b a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa, täytäntöönpanoviranomaisen 
on, ennen kuin se päättää olla 
tunnustamatta tai panematta täytäntöön 
eurooppalaista tutkintamääräystä joko 
kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava 
määräyksen antanutta viranomaista 
jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla 
ja tarvittaessa pyydettävä sitä 
toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.
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Or. pt

Tarkistus 45

Luonnos direktiiviksi 
13 artikla

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

Asianosaisten käytettävissä on oltava 
oikeussuojakeinot kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

1. Asianosaiset, mukaan luettuina 
vilpittömässä mielessä olevat kolmannet 
osapuolet, voivat riitauttaa 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
tunnustamisen tai täytäntöönpanon 
laillisten etujensa puolustamiseksi 
täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa.

2. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet voidaan 
riitauttaa vain panemalla asia vireille 
määräyksen antaneen valtion 
tuomioistuimessa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
riitauttamisen perusteet on ilmoitettava 
oikeusviranomaiselle, jotta se voi käyttää 
menettelyyn liittyviä oikeuksiaan.
4. Jos tutkinnan luottamuksellisuuteen 
liittyviä takeita ei ole asetettu 
kyseenalaiseksi 18 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn perusteella, määräyksen 
antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion 
viranomaiset toimittavat asianosaisille 
olennaiset ja asianmukaiset tiedot 
varmistaakseen edellisissä kohdissa 
säädettyjen muutoksenhakuoikeuden ja 
toimintaoikeuden asianmukaisen 
käyttämisen.
5. Täytäntöönpanovaltio keskeyttää 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanon yhteydessä saadun 
todistusaineiston siirtämisen, kunnes 
riitauttamisesta on annettu päätös.

Or. pt
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Tarkistus 46

Luonnos direktiiviksi 
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

a) määräyksen täytäntöönpano saattaisi 
haitata vireillä olevaa rikostutkintaa tai 
oikeudenkäyntiä, täytäntöönpanovaltion 
kohtuulliseksi katsomaan ajankohtaan 
saakka; tai

a) jos kerätyt todisteet osoittautuvat 
vireillä olevan rikostutkinnan tai 
oikeudenkäynnin kannalta yhtä 
olennaiseksi tai haittaavat niitä, 
täytäntöönpanovaltion kohtuulliseksi 
katsomaan ajankohtaan saakka; tai

Or. pt

Tarkistus 47

Luonnos direktiiviksi 
14 artikla – 1 a kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1 a. Jos asiaan liittyvät asiakirjat tai tiedot 
ovat myös olennaisia muiden menettelyjen 
kannalta, täytäntöönpanoviranomainen 
voi nimenomaisesta pyynnöstä ja 
määräyksen antanutta viranomaista 
kuultuaan siirtää väliaikaisesti 
todistusaineistoa sillä ehdolla, että se 
palautetaan täytäntöönpanovaltiolle, kun 
sitä ei enää tarvita määräyksen 
antaneessa valtiossa tai muuna 
toimivaltaisten viranomaisten sopimana 
aikana.

Or. pt

Perustelu

14 artiklassa viitataan eurooppalaisen tutkintamääräyksen tunnustamisen tai 
täytäntöönpanon lykkäämiseen. Lykkääminen on mahdollista, jos eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen täytäntöönpano haittaisi vireillä olevaa rikostutkintaa tai syytetoimia tai 
jos kyseisiä todisteita käytetään jo toisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä. Huomattakoon, 
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että lykkäyksen on oltava mahdollisimman lyhyt, kuten saman artiklan 2 kohdassa todetaan.

Tarkistus 48

Luonnos direktiiviksi 
16 artikla

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

Määräyksen antaneen valtion virkamiesten 
ollessa tämän direktiivin soveltamisen 
puitteissa täytäntöönpanovaltion alueella 
kyseisiä virkamiehiä pidetään
täytäntöönpanovaltion virkamiehinä heitä 
vastaan tehtyjen rikosten tai heidän 
tekemiensä rikosten osalta.

Määräyksen antaneen valtion virkamiesten 
ollessa tämän direktiivin soveltamisen 
puitteissa täytäntöönpanovaltion alueella 
kyseisiin virkamiehiin sovelletaan samaa 
kohtelua kuin täytäntöönpanovaltion 
virkamiehiin heitä vastaan tehtyjen 
rikosten tai heidän tekemiensä rikosten 
osalta.

Or. pt

Perustelu

On useita tilanteita, joissa määräyksen antaneen valtion viranomaiset voivat olla läsnä 
täytäntöönpanovaltiossa, kun eurooppalaista tutkintamääräystä pannaan täytäntöön. 
8 artiklan 3 kohdassa annetaan nimenomainen mahdollisuus tällaiseen läsnäoloon, mutta 
läsnäolo voi olla mahdollista myös esimerkiksi peiteoperaatioiden tai valvottujen läpilaskujen 
aikana. Rikosoikeudellista ja siviilioikeudellista vastuuta koskevat säännöt ovat sen vuoksi 
tarpeen. 16 artikla koskee määräyksen antaneen valtion virkamiehiä kohtaan tehtyjä rikoksia 
tai virkamiesten tekemiä rikoksia, ja sen mukaan nämä rinnastetaan täytäntöönpanovaltion 
virkamiehiin.

Tarkistus 49

Luonnos direktiiviksi 
17 artikla – 2 a kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

2 a. Määräyksen antaneen jäsenvaltion, 
jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet 
vahinkoa kenelle tahansa henkilölle 
täytäntöönpanojäsenvaltion alueella, on 
korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle 
kokonaisuudessaan korvaukset, jotka 
tämä on puolestaan maksanut 
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vahingonkärsijöille tai henkilöille.

Or. pt

Perustelu

Tarkoituksena on laatia määräykset vahingonkorvauksista, joita voi aiheutua jäsenvaltion 
virkamiesten tai muun henkilöstön toimista toisen jäsenvaltion alueella. Kuitenkin 
jäsenvaltiota, jonka alueella vahinko on aiheutunut, edellytetään ensin korvaamaan vahingot 
ikään kuin sen omat virkamiehet tai muu henkilöstö olisivat ne aiheuttaneet. Tässä 
tapauksessa toisen jäsenvaltion on korvattava täysimääräisesti kaikki maksetut korvaukset.

Tarkistus 50

Luonnos direktiiviksi 
18 artikla – otsikko

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

Salassapito Salassapito ja henkilötietojen käsittely

Or. pt

Tarkistus 51

Luonnos direktiiviksi 
18 artikla – 2 a kohta(uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

2 a. Määräyksen antaneen viranomaisen 
on kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti ja ellei 
täytäntöönpanoviranomainen toisin 
ilmoita pidettävä salassa kaikki 
täytäntöönpanoviranomaisen toimittamat 
tiedot tai todisteet, ellei niiden 
julkistaminen ole eurooppalaisessa 
pidätysmääräyksessä kuvattujen 
tutkintatoimien tai menettelyjen kannalta 
välttämätöntä.
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Tarkistus 52

Luonnos direktiiviksi 
19 artikla – 1 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa täytäntöönpanovaltiossa säilössä 
pidetyn henkilön väliaikaiseksi 
siirtämiseksi sellaisen tutkintatoimen 
suorittamiseksi, joka edellyttää kyseisen 
henkilön läsnäoloa määräyksen antaneen 
valtion alueella, edellyttäen, että henkilö 
palautetaan täytäntöönpanovaltion 
asettamassa määräajassa.

1. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa täytäntöönpanovaltiossa säilössä 
pidetyn henkilön väliaikaiseksi 
siirtämiseksi vireillä olevan menettelyn 
puitteissa sellaisen tutkintatoimen 
suorittamiseksi, joka edellyttää kyseisen 
henkilön läsnäoloa määräyksen antaneen
valtion alueella, edellyttäen, että henkilö 
palautetaan täytäntöönpanovaltion 
asettamassa määräajassa.

Or. pt

Perustelu

Tämä artikla liittyy tilanteeseen, jossa määräyksen antanut viranomainen pyytää 
täytäntöönpanovaltiossa säilössä pidetyn henkilön läsnäoloa määräyksen antaneessa 
valtiossa. Tällainen siirtomenettely on otettu tähän direktiiviin siksi, että esimerkiksi 
varmistetaan, että henkilö on käytettävissä kuulemista varten määräyksen antaneessa 
valtiossa ja että tutkintatoimen myöhempi täytäntöönpano on mahdollinen.

Tarkistus 53

Luonnos direktiiviksi 
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

a) puhelinkokouksen käyttö on vastoin 
täytäntöönpanovaltion oikeudellisia 
perusperiaatteita; tai

a) puhelinkokouksen käyttö on vastoin 
täytäntöönpanovaltion perusoikeuksia ja 
oikeudellisia perusperiaatteita; tai

Or. pt
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Perustelu

Puhelinkokouksen avulla tapahtuvat kuulemiset voivat olla toinen erittäin käyttökelpoinen 
menetelmä, kun todistajia tai asiantuntijoita on kuultava. Tämän artiklan mukaan 
eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa puhelinkokouksen avulla tapahtuvaa 
kuulemista varten, jos henkilö, jota jäsenvaltion oikeusviranomaisten on tarkoitus kuulla 
todistajana tai asiantuntijana, on läsnä toisessa jäsenvaltiossa. Artiklassa vahvistetaan 
säännöt, joita sovelletaan puhelinkokouksen avulla tapahtuvaa kuulemista koskeviin 
pyyntöihin. 2 kohdassa säädetään kahdesta kieltäytymisen lisäperusteesta 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden lisäksi.

Tarkistus 54

Luonnos direktiiviksi 
25 artikla – 2 kohta

Jäsenvaltioiden ryhmän aloite Tarkistus

1. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa yhden tai useamman siinä yksilöidyn 
tilin kautta suoritettujen pankkitapahtumien 
seuraamiseksi tiettynä ajanjaksona.

1. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan 
antaa yhden tai useamman siinä yksilöidyn 
tilin kautta suoritettujen pankkitapahtumien 
seuraamiseksi tiettynä ajanjaksona.

2. Kunkin jäsenvaltion on tässä artiklassa 
esitetyin edellytyksin toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Kunkin jäsenvaltion on tässä artiklassa 
esitetyin edellytyksin toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet voidakseen 
toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
pankkitapahtuman valvonnan yhteydessä.

3. Määräyksen antaneen valtion on 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä 
tietoja merkityksellisinä rikoksen tutkinnan 
kannalta.

3. Määräyksen antaneen valtion on 
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä 
ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä 
tietoja merkityksellisinä rikoksen tutkinnan 
kannalta.

4. Seurannan käytännön yksityiskohdista 
sovitaan määräyksen antaneen valtion ja 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kesken.

4. Seurannan käytännön yksityiskohdista 
sovitaan määräyksen antaneen valtion ja 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kesken.

4 a. Määräyksen antaneiden 
viranomaisten ja 
täytäntöönpanoviranomaisten on 
varmistettava pankkitietojen yksityisyyden 
suoja ja luottamuksellisuus tapauksissa, 
jotka eivät liity tutkintaan. Toisin sanoen 
ne eivät saa luovuttaa näitä tietoja 
kolmansille osapuolille eivätkä käyttää 
niitä muihin kuin pyynnön perusteena 
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oleviin tarkoituksiin.

Or. pt
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PERUSTELUT

Perinteinen oikeudellinen yhteistyö ei sovi yhteen Euroopan nykytilanteen kanssa. Siksi 
tämän direktiivin antaminen merkitsee epäilemättä myönteistä edistysaskelta, joka elvyttää 
selvästi eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen rakentamista. Se selkeyttää edistyksen sekä 
turvallisuuden ja perusoikeuksien suojelun nimissä tapahtuvan itsemääräämisoikeuden siirron 
välisiä jännitteitä.

Eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen rakentamiselle asetettu haaste on tietenkin se, että 
sen puitteissa pystytään kunnioittamaan perusoikeuksia ja turvaamaan ne. On kuvaavaa, että 
perusoikeuskirjan johdanto-osassa viitataan nimenomaisesti vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeseen sen erityisen herkän perusoikeuksiin ja -vapauksiin liittyvän luonteen 
vuoksi. Eikä ole tarpeen muistuttaa, että sen takeiden on oltava todellisia eikä muodollisia. 
Eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen harkittu ja mietitty luominen merkitsee sitä, että 
unionissa varmistetaan perusoikeuksien kunnioittamisen oikeudellinen valvonta.

Eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen merkitys Euroopan rakentamisen painopistealueena 
on tällä hetkellä selvä, ja siihen liittyy perinteisten yhteistyömekanismien asteittainen 
vapauttaminen. Edistettyään poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä sisärajojen poistamisen 
korvaavana toimenpiteenä Euroopan unioni siirtyy nyt tätä valtioiden välistä yhteistyötä 
pidemmälle yhdenmukaisen rikosoikeudellisen alueen asteittaista rakentamista hyödyttäen.

Edistyksen on tapahduttava seuraavilla aloilla: vastavuoroinen tunnustaminen, tutkimusten 
koordinointi ja perusoikeuksien suojeleminen rikosoikeudellisissa menettelyissä panemalla 
täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklassa määritellyt toimet. 
Vastavuoroisen tunnustamisen ja yhdenmukaistamisen välinen täydentävä suhde vahvistetaan 
uudelleen korostaen, että vastavuoroinen tunnustaminen ei ole toteutettavissa ilman 
yhdenmukaistamista.

Ei liene tarpeen muistuttaa, että Euroopan integraatioprosessin tavoitteista yksi on ollut juuri 
henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen perustamisen avulla kansalaisten turvallisuuden varmistamista 
unohtamatta.


