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PR_COD_1amOther

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sprejetju predloga direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih 
zadevah
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude skupine držav članic predložene Evropskemu parlamentu in Svetu 
(09288/2010),

– ob upoštevanju člena 76, točke b in člena 82(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je bil Parlamentu podan osnutek akta (C7-0185/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju [obrazloženih mnenj, ki jih predsedniku Parlamenta pošljejo nacionalni 
parlamenti/obrazloženega mnenja, ki ga predsedniku Parlamenta pošlje nacionalni 
parlament] o tem, ali je pobuda v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Komisije...,

– ob upoštevanju členov 44 in 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Osnutek direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(1) Evropska unija si je kot cilj zadala 
ohranitev in razvoj območja svobode, 
varnosti in pravice.

(1) Evropska unija si je kot cilj zadala 
ohranitev in razvoj območja svobode, 
varnosti in pravice s spoštovanjem 
temeljnih pravic, različnih pravnih in 
ustavnih sistemov ter običajev držav 
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članic.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe besedila v skladu s členom 67(1) PDEU, ki navaja: „Unija vzpostavi 
območje svobode, varnosti in pravice ob spoštovanju temeljnih pravic in različnih pravnih 
sistemov in izročil držav članic.“ Cilj je tudi, da naj bi ta prva uvodna izjava zagotovila 
popolno spoštovanje pravnih in ustavnih razlik med državami članicami, brez katerega ni 
mogoče izpolniti cilja te direktive.

Predlog spremembe 2

Osnutek direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(1a) Uveljavitev Lizbonske pogodbe je v 
kazenski zakonodaji Evropske unije prek 
Evropskega parlamenta kot 
sozakonodajalca in nacionalnih 
parlamentov prvič uvedel primeren 
parlamentarni nadzor načela 
subsidiarnosti. Z Lizbonsko pogodbo je 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah postala pravno zavezujoča in s 
tem začela novo fazo glede varstva 
človekovih pravic v Evropski uniji, 
vključno s temeljnimi pravicami v 
kazenskih postopkih, kot so pravica do 
življenja (člen 2), pravica do osebne 
celovitosti (člen 3), prepoved mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja (člen 4), pravica do 
svobode in varnosti (člen 6), spoštovanje 
zasebnega in družinskega življenja 
(člen 7), pravica do učinkovitega 
pravnega sredstva in nepristranskega 
sodišča (člen 47), domneva nedolžnosti in 
pravica do obrambe (člen 48), načeli 
zakonitosti in sorazmernosti kaznivih 
dejanj in kazni (člen 49) ter pravica, da se 
za isto kaznivo dejanje kazensko ne 
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preganja ali kaznuje dvakrat (člen 50).

Or. pt

Obrazložitev

Uveljavitev Lizbonske pogodbe je prinesla izboljšan demokratični nadzor prek Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov. Istočasno morajo biti vsi ukrepi, sprejeti na 
področju kazenskega prava, v celoti skladni z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah kot 
pravno zavezujočem dokumentu, ki ima povečano pravno veljavo: pri uporabi prava Unije 
Evropske institucije in države članice zdaj zavezuje niz temeljnih pravic, ki ščiti državljane.

Predlog spremembe 3

Osnutek direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(1b) Evropska konvencija o človekovih 
pravicah in sodna praksa Evropskega 
sodišča za človekove pravice sta 
pripomogli k znatnemu povišanju ravni 
človekovih pravic v Evropi, vključno s 
pravico do nepristranskega sojenja. 
Pogodbe in Listina ustvarjajo posebno 
funkcijo za mehanizem Konvencije, kot je 
določeno v členu 6 Pogodbe o Evropski 
uniji, ki prek EU omogoča dostop do 
Konvencije in določa temeljne pravice 
Konvencije kot splošna in temeljna načela 
prava Unije, ter v členu 52 Listine, ki 
zagotavlja skladno razlago teh pravic.

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi resnih posledic, ki bi jih lahko imela direktiva o evropskem preiskovalnem nalogu za 
različne temeljne pravice, kot izhaja iz mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice o 
evropskem preiskovalnem nalogu, je treba poudariti, da se Konvencija nanaša neposredno na 
razumevanje teh pravic, kot je določeno v Evropski konvenciji o človekovih pravicah.
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Predlog spremembe 4

Osnutek direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 82(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah v Uniji 
temelji na načelu vzajemnega priznavanja 
sodb in sodnih odločb, ki od zasedanja 
Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. 
oktobra 1999 običajno predstavlja temelj 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah v Uniji.

(2) V skladu s členom 82(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah v Uniji 
temelji na načelu vzajemnega priznavanja 
sodb in sodnih odločb, ki od zasedanja 
Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. 
oktobra 1999 običajno predstavlja temelj 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah v Uniji. Brez pomislekov o 
pozitivnih učinkih in osrednji vlogi je 
treba medsebojno priznavanje uporabiti 
na pravnih področjih, ki niso usklajena in 
na katerih obstajajo različni pravni 
običaji in sistemi kazenskih postopkov in 
zaradi katerih lahko pride do pravnih 
odstopanj v škodo pravic osumljencev, kot 
se je pokazalo pri izkušnjah, pridobljenih 
z uporabo evropskega naloga za prijetje.
Vzpostaviti bi bilo treba ukrepe, ki bi 
nacionalnemu sodišču omogočali, da 
vsebinsko poseže v primere, kjer bi lahko 
prišlo do takšnih odstopanj. Poleg tega bi 
morala vsaka uporaba koncepta 
medsebojnega priznavanja zagotoviti 
temeljne pravice, določene v Listini in v 
Evropski konvenciji človekovih pravic.
Vsako posredovanje na sodišču, ki temelji 
na izjemi od temeljnih pravic, mora biti 
izjemno, kadar obstajajo jasni in prima 
facie dokazi, da je prišlo do kršitve 
temeljne postopkovne pravice, določene v 
Listini ali v Evropski konvenciji 
človekovih pravic, ali pa kadar bi uporaba 
ukrepa pomenila kršitev temeljnih 
nacionalnih ustavnih pravic.

Or. pt
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Predlog spremembe 5

Osnutek direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(2a) Med državami članicami v ustavnem 
in pravnem smislu obstajajo bistvene 
razlike, zlasti glede vloge državnih tožilcev 
in dopustnosti dokazov, ki jih mora EPN 
nujno vključevati. Zaradi tega EPN ne 
more zaobiti teh razlik tako, da bi v 
državah izvršitve zahteval manj, kot je 
potrebno, in dejstvo, da bi lahko bile v 
zadevnih državah članicah kršene 
temeljne ustavne pravice, bi moralo 
predstavljati dodaten razlog za zavrnitev.

Or. pt

Obrazložitev

Da bi se izognili ustavnim težavam v določenih državah članicah, je potreben postopek, po 
katerem lahko sodišče ukrep potrdi pred posredovanjem EPN. To bo zagotovilo zakonitost 
ukrepa, ki ga je treba izdati, ter skladnost z različnimi ustavnimi ureditvami ter posledicami
za upravo in uveljavljanjem pravice.

Predlog spremembe 6

Osnutek direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(2b) Upoštevati bi bilo treba dejstvo, da 
kljub načelni odpravi preverjanja dvojne 
kaznivosti glede seznama 42 kaznivih 
dejanj na področju medsebojnega 
priznavanja med nacionalnimi 
opredelitvami teh kaznivih dejanj še vedno 
obstajajo bistvene razlike. Države članice 
bi se morale EPN izogniti zlasti, kadar bi 
se lahko uporabila določila glede 
ekstrateritorialne sodne pristojnosti, 
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kadar država članica sproži kazenski 
postopek proti svojim državljanom (ali 
prebivalcem svojega ozemlja) glede 
dejanj, ki so jih storili zunaj njenega 
ozemlja, ali kadar dejanja ni mogoče 
kaznovati po pravu izvršitvene države. 
Postopki, povezani s kaznivimi dejanji 
glede davkov, carine in deviz, ne sodijo v 
to kategorijo.

Or. pt

Predlog spremembe 7

Osnutek direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(2c) Policijskih organov ni mogoče 
obravnavati kot pravosodnih organov v 
smislu člena 82(1)(a) PDEU. Vsako 
zahtevo za EPN, ki jo vloži policija v 
državi izdaje, bi moral potrditi državni 
tožilec ali sodnik, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati temeljne zahteve izvršitvene 
države. Preiskovalni organ v kazenskem 
postopku, ki je pristojen za odreditev 
pridobivanja dokazov, je organ, ki izvaja 
pravosodne pristojnosti, kar pomeni, da 
gre za organ, ki v skladu s postopki, 
opredeljenimi v zakonodaji, sprejema 
zavezujoče odločitve, opredeljene kot 
„sodne odločbe“.

Or. pt

Obrazložitev

Este considerando é fundamental, por forma a assegurar que qualquer pedido de DEI, seja 
avaliado por um procurador, magistrado, ou juíz, no respeito pelo princípio da legalidade. O 
artigo 82º (1) do TFUE restringe de uma forma clara a aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões que são objecto de cooperação judicial em matéria penal, 
e não prevê a sua aplicação a actos que possam ser alvo de cooperação policial de acordo 
com o artigo 87º do TFUE. Qualquer possibilidade de que sejam os Estados-membros a 
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definir quem pode ser considerado autoridade judicial, é contra o requisito de uma aplicação 
uniforme e contra a base do Tratado.

Predlog spremembe 8

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(6) Evropski svet je v stockholmskem 
programu, ki je bil sprejet 11. decembra 
2009, določil, da bi bilo treba nadaljevati 
vzpostavljanje celovitega sistema za 
pridobivanje dokazov v čezmejnih 
primerih na podlagi načela medsebojnega 
priznavanja. Evropski svet je izpostavil, da 
je sistem veljavnih instrumentov na tem 
področju razdrobljen in da je zato 
potreben nov pristop, ki bo temeljil na 
načelu medsebojnega priznavanja in 
hkrati upošteval prožnost tradicionalnega 
sistema medsebojne pravne pomoči. Zato 
je Evropski svet pozval, da se pripravi 
celovit sistem, ki bo nadomestil vse 
obstoječe instrumente na tem področju, 
vključno z okvirnim sklepom o evropskem 
dokaznem nalogu, in ki bo po možnosti 
zajemal vse vrste dokazov ter v katerem 
bodo določeni roki za izvršitev in razlogi 
za zavrnitev v čim večji meri omejeni.

(6) Evropski svet je v stockholmskem 
programu, ki je bil sprejet 11. decembra 
2009, določil, da bi bilo treba nadaljevati 
vzpostavljanje celovitega sistema za 
pridobivanje dokazov v čezmejnih 
primerih na podlagi načela medsebojnega 
priznavanja in pozval, da se pripravi 
celovit sistem, ki bo nadomestil vse 
obstoječe instrumente na tem področju, 
vključno z okvirnim sklepom o evropskem 
dokaznem nalogu, in ki bo po možnosti 
zajemal vse vrste dokazov ter v katerem 
bodo določeni roki za izvršitev in razlogi 
za zavrnitev v čim večji meri omejeni.

Or. pt

Obrazložitev

Cilj te direktive je vzpostaviti enoten učinkovit instrument za pridobivanje dokazov v 
kazenskih zadevah, tako da bi se rešile težave razdrobljenosti in zapletenosti v trenutnem 
pravnem okviru ter omejenega področja uporabe načela medsebojnega priznavanja na tem 
področju. Na podlagi načela medsebojnega priznavanja bo podlaga za zavrnitev izvršitve 
tujega naloga določena z izčrpnim, a objektivnim seznamom, roki pa bodo za lažje 
pravosodno sodelovanje na tem področju jasno določeni.
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Predlog spremembe 9

Osnutek direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(7a) Drug cilj tega predloga direktive je 
uskladitev učinkovitih in prožnih 
instrumentov, da bi se s tem zagotovili 
hitrejše ukrepanje, dopustnost dokazov, 
postopkovna poenostavitev, visoka raven 
varstva temeljnih pravic, zlasti 
postopkovnih pravic, zmanjšanje 
finančnih stroškov, večje vzajemno 
zaupanje in sodelovanje med državami 
članicami ter zaščita posebnih lastnosti 
nacionalnih sistemov in njihove 
pravosodne kulture, vse v skladu s 
pravnimi in ustavnimi sistemi držav 
članic.

Or. pt

Obrazložitev

Cilje te direktive je treba poudariti. Za hiter in učinkovit boj proti čezmejnemu kriminalu in 
drugim vrstam posebej zapletenega kriminala nacionalni organi ob upoštevanju zelo 
enostavnega pretoka oseb in blaga potrebujejo jasna in prilagodljiva pravila o sodelovanju, 
pri tem pa je treba ponovno poudariti, da to mora biti skladno s pravnimi in ustavnimi 
razlikami med državami članicami.

Predlog spremembe 10

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(10) EPN bi moral biti usmerjen na 
preiskovalni ukrep, ki ga je treba izvesti. 
Najprimerneje je, da o tem, kateri ukrep se 
uporabi, odloča organ izdaje, na podlagi 
podrobnih podatkov o zadevni preiskavi s 
katerimi razpolaga. Vendar pa bi bilo treba 

(10) EPN bi moral biti usmerjen na 
preiskovalni ukrep, ki ga je treba izvesti. 
Najprimerneje je, da o tem, kateri ukrep se 
uporabi, odloča organ izdaje, na podlagi 
podrobnih podatkov o zadevni preiskavi s 
katerimi razpolaga. Vendar pa bi bilo treba 
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tudi organu izvršitve zagotoviti možnost, 
da bodisi uporabi drugačen ukrep, če 
zahtevani ukrep ne obstaja ali ni na voljo v 
njegovem nacionalnem pravu, ali pa če je 
druga vrsta ukrepa manj prisilno sredstvo s 
katerim se doseže enak rezultat kot z 
ukrepom, določenim v EPN.

tudi organu izvršitve zagotoviti možnost, 
da bodisi uporabi drugačen ukrep, če 
zahtevani ukrep ne obstaja ali ni na voljo v 
njegovem nacionalnem pravu v določenem 
primeru, ali pa če je druga vrsta ukrepa 
manj prisilno sredstvo s katerim se doseže 
enak rezultat kot z ukrepom, določenim v 
EPN, če bi bil rezultat, ki bi ga bilo treba 
doseči, enak kot z EPN in bi manj posegal 
v temeljne pravice zadevne osebe.

Or. pt

Obrazložitev

Valoriza-se neste artigo, o conhecimento e a avaliação, quer das autoridades de emissão, 
quer de execução, na determinação da medida e utilizar.Desta forma, se à autoridade de 
emissão caberá decidir a medida a utilizar com vista ao caso concreto a que se refira, a 
autoridade de execução, respeitando o princípio da proporcionalidade, poderá utilizar outro 
tipo de medida, se em concreto, verificar que a medida solicitada não está contemplada no 
seu ordenamento jurídico, ou não seria aplicada a esse caso, ou dispõe de outra medida que 
de forma menos coerciva e maior respeito pelos direitos fundamentais, para o visado, 
propiciará o mesmo resultado.

Predlog spremembe 11

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(10a) Evropski preiskovalni nalog bi se 
moral uporabljati v primerih, ko se 
izvedba preiskovalnega ukrepa zdi 
sorazmerna, nujna in ustrezna za zadevni 
primer. Organ izdaje bi zato moral 
preveriti, ali so iskani dokazi nujni in 
sorazmerni z namenom postopka, ali je 
izbrani ukrep nujen in sorazmeren z 
namenom zbiranja dokazov in ali bi lahko 
bila z izdajo EPN v zbiranje dokazov 
vključena še kakšna država članica. 
Primerna ocena sorazmernosti je ustavno 
zahtevana v mnogih državah članicah, 
zahtevana pa je tudi po členu 8 Evropske 
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konvencije človekovih pravic. Zato lahko 
jasno in očitno pomanjkanje 
sorazmernosti pomeni kršenje človekovih 
pravic in/ali kršenje nacionalnih 
temeljnih ustavnih načel.

Or. pt

Predlog spremembe 12

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(10b) Da se zagotovi posredovanje EPN 
pristojnemu organu države izvršiteljice, 
lahko organ izdaje uporabi vse mogoče ali 
primerne načine prenosa, vključno s 
telekomunikacijskim sistemom Evropske 
pravosodne mreže, Eurojusta ali drugih 
kanalov, ki jih uporabljajo pristojni 
pravosodni organi. Če je EPN potrdil 
pravosodni organ, je mogoče slednjega 
obravnavati tudi kot organ izdaje za 
namene posredovanja EPN.

Or. pt

Predlog spremembe 13

Osnutek direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(11) Izvršitev EPN bi morala v največjem 
možnem obsegu potekati v skladu s 
formalnostmi in postopki, ki jih izrecno 
navede država izdaje, pri čemer njegova 
izvedba ne bi smela posegati v temeljna 
pravna načela države izvršitve. Organ 

(11) Izvršitev EPN bi morala v največjem 
možnem obsegu potekati v skladu s 
formalnostmi in postopki, ki jih izrecno 
navede država izdaje, pri čemer njegova 
izvedba ne bi smela posegati v temeljna 
pravna načela države izvršitve. Organ 
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izdaje lahko zahteva, da eden ali več 
organov države izdaje pomaga pristojnim 
organom države izvršitve pri izvršitvi EPN. 
Ta možnost ne obsega pooblastil za 
kazenski pregon za organe države izdaje na 
ozemlju države izvršitve.

izdaje lahko zahteva, da eden ali več 
organov države izdaje pomaga pristojnim 
organom države izvršitve pri izvršitvi EPN.
Ta možnost ne obsega pooblastil za 
kazenski pregon za organe države izdaje na 
ozemlju države izvršitve. Izvršitveni organ 
bi moral takšno zahtevo izpolniti, po 
potrebi tako, da opredeli pogoje za obseg 
in naravo navzočnosti organov države 
izdajateljice. Tako bo vzpostavljen sistem, 
ki bo pravosodne organe spodbujal k 
medsebojnemu sodelovanju v duhu 
vzajemnega zaupanja, in sicer z 
mehanizmi, ki tega sodelovanja ne bodo 
samo olajšali, temveč bodo tudi izboljšali 
pravosodno varstvo individualnih pravic.

Or. pt

Predlog spremembe 14

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(12) Da se zagotovi učinkovitost 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, bi bilo treba omejiti možnost 
zavrnitve priznanja ali izvršitve EPN ter 
razloge za odlog njegove izvršitve.

(12) Da se zagotovi učinkovitost 
pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, bi bilo treba omejiti možnost 
zavrnitve priznanja ali izvršitve EPN ter 
razloge za odlog njegove izvršitve, če je to 
potrebno, da se preprečijo negativne 
posledice, kadar se načelo vzajemnega 
priznavanja uporablja na neusklajenih 
pravnih področjih v zvezi s kazenskim 
pravom in kazenskimi postopki, zlasti pa v 
zvezi z varstvom temeljnih svoboščin in 
temeljnimi ustavnimi pravili države 
članice.

Or. pt
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Obrazložitev

Pojasniti je treba obstoj razlogov za zavrnitev zaradi uporabe načela vzajemnega priznavanja 
na neusklajenih pravnih področjih, kjer se kazenski postopki razlikujejo.

Predlog spremembe 15

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(12a) Ta direktiva upošteva načelo ne bis 
in idem oziroma prepoved dvojnega 
kaznovanja, kar pomeni, da nikomur ni 
mogoče dvakrat soditi ali ga kaznovati na 
podlagi istih dejstev in za isto kaznivo 
dejanje. To načelo je vzpostavljeno kot 
individualna pravica v mednarodnih 
pravnih instrumentih o človekovih 
pravicah, kot sta protokol št. 7 Konvencije 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (člen 4) in Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (člen 50), ter 
priznano v vseh pravnih sistemih, ki 
temeljijo na spoštovanju in varstvu 
temeljnih svoboščin. Načelo ne bis in 
idem je tudi temeljno načelo zakonodaje 
Evropske unije. Zaradi tega bi moral imeti 
izvršitveni organ pravico, da zavrne 
izvršitev EPN, če bi bila ta v nasprotju z 
omenjenim načelom in če je potrjeno, da 
je bilo osebi že sojeno na podlagi istih 
dejstev in da je bila sprejeta dokončna 
odločitev, v skladu s pogoji iz člena 54 
Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma z dne 19. junija 1990 in ob 
upoštevanju sodne prakse Sodišča 
Evropske unije. Glede na predhodno 
naravo postopkov za izdajo EPN in
zapletenost analize pogojev, ki jo zahteva 
člen 54, bi moral izvršitveni organ 
obvestiti organ izdaje in se z njim 
posvetovati, ta pa bi moral te informacije 
upoštevati in sprejeti potrebne ukrepe v 
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zvezi s postopki za izdajo EPN. Takšno 
posvetovanje ne bi smelo posegati v 
obveznost izvršitvenega organa, da se z 
organom izdaje posvetuje v skladu s 
Sklepom Sveta št. 2009/948/PNZ z dne 
30. novembra 2009 o preprečevanju in 
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v 
kazenskih postopkih.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog uvaja dodatne razloge za zavrnitev na podlagi načela ne bis in idem ali prepovedi 
dvojnega kaznovanja, kar pomeni, da nikomur ni mogoče dvakrat soditi ali ga kaznovati na 
podlagi istih dejstev in za isto kaznivo dejanje. To načelo je vzpostavljeno kot individualna 
pravica v mednarodnih pravnih instrumentih o človekovih pravicah.

Predlog spremembe 16

Osnutek direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(13a) Pravna sredstva, ki so na voljo proti 
EPN, bi morala biti najmanj enaka kot 
pravna sredstva v nacionalnih zadevah 
proti posameznemu preiskovalnemu 
ukrepu. Države članice bi morale v skladu 
s svojo nacionalno zakonodajo omogočiti 
uporabo teh pravnih sredstev in 
zainteresirane strani nemudoma obvestiti 
o možnostih in načinih vložitve pravnega 
sredstva. Če zainteresirana stran v državi 
izvršiteljici ugovarja EPN, češ da bi 
morali biti za njegovo izdajo navedeni bolj 
vsebinski razlogi, je priporočljivo, da se te 
informacije posredujejo organu izdaje in 
da je zainteresirana stran ustrezno 
obveščena. Osebam, na katere se EPN 
nanaša, je treba zagotoviti pravico do 
obveščenosti in dostopa do sodnega 
varstva. Pravica do obrambe je del pravice 
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do poštenega sojenja (člena 47 in 48 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah) v vseh fazah postopka.

Or. pt

Predlog spremembe 17

Osnutek direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(13b) Stroške, ki nastanejo na ozemlju 
države članice izvršiteljice v zvezi z 
izvrševanjem EPN, poravna izključno ta 
država članica. To je v skladu s splošnim 
načelom vzajemnega priznavanja.
Izvrševanje EPN utegne povzročiti 
izjemno visoke stroške v državi 
izvršiteljici, ki lahko na primer nastanejo 
zaradi potrebe po kompleksnih 
izvedenskih mnenj, obsežnih policijskih 
operacijah ali dolgotrajnih nadzornih 
dejavnostih. To ne bi smelo preprečiti 
izvršitve EPN, zato bi morala organ izdaje
in izvršitveni organ določiti, kdaj je 
mogoče stroške opredeliti kot izjemno 
visoke. Če se ne moreta sporazumeti, se 
lahko organ izdaje odloči, da bo EPN 
umaknil, ali pa vztraja pri njem in 
poravna del stroškov, ki so po mnenju 
države izvršiteljice izjemno visoki. Ta 
mehanizem ni dodaten razlog za zavrnitev 
in se ga ne bi smelo zlorabljati na način, 
ki bi utegnil odložiti ali preprečiti izvršitev 
EPN.

Or. pt

Obrazložitev

Vprašanja stroškov, ki nastanejo na ozemlju države izvršiteljice, je izjemno pomembno v zvezi 
z uveljavljanjem načela vzajemnega priznavanja. Priznanje in izvršitev EPN pomenita tudi 
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kritje stroškov njegove izvršitve, saj si tako država izdajateljica kot država izvršiteljica 
prizadevata uresničiti isti cilj: vzpostavitev območja pravice in svobode, ki bo koristilo vsem.

Predlog spremembe 18

Osnutek direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(14a) Države bodo z izjavo o uporabi 
jezikov spodbujene, da poleg svojega 
uradnega jezika začnejo uporabljati še 
najmanj en razširjen jezik Evropske unije. 
Uporaba tega jezika ne bi smela nikakor 
škodovati pravicam osumljenca do 
tolmačenja in prevajanja v kazenskih 
postopkih, ki jih določa Direktiva 
št. 2010/64/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do 
tolmačenja in prevajanja v kazenskih 
postopkih.

Or. pt

Predlog spremembe 19

Osnutek direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(16) Ker cilja te direktive, to je 
medsebojnega priznavanja sklepov o 
pridobitvi dokazov, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj 
zaradi obsega in učinkov predlaganega 
ukrepa lažje doseže Unija, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. Skladno z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni 

(16) Načelo subsidiarnosti, kot je 
opredeljeno v členu 5 Pogodbe o Evropski 
uniji, je uvedla Maastrichtska pogodba in 
določa, da zadeve, o katerih je mogoče 
zadovoljivo odločati ali jih urejati na 
nacionalni, regionalnih ali lokalni ravni, 
ne smejo biti urejene na ravni Unije. V 
skladu s tem načelom so odločitve Unije 
omejene na primere, v katerih bodo 
učinkovitejše in bolj zadovoljive kot 
nacionalni ukrepi.  Ker je treba proces 
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za doseganje navedenega cilja. evropskega povezovanja utrditi z ukrepi, 
ki bodo povečali učinkovitost 
pravosodnega sodelovanja držav članic, in 
ker cilja te direktive, to je medsebojnega 
priznavanja sklepov o pridobitvi dokazov, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči in ker ta cilj zaradi obsega in 
učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže 
Unija, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 
z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenega cilja.

Or. pt

Obrazložitev

Treba je poudariti, da glede na dano temo in na dejstvo, da postaja narava zločinov vse bolj 
kompleksna in čezmejna, učinkovitosti mehanizma za pridobivanje dokazov ni mogoče 
zadovoljivo doseči z ločenimi in individualnimi ukrepi posameznih držav članic. Če država 
pri preiskavi ni uspešna, bi to lahko škodovalo celotnemu območju EU, kar upravičuje 
združevanje moči in čim tesnejše sodelovanje.

Predlog spremembe 20

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1. Evropski preiskovalni nalog (EPN) je 
sodna odločba, ki jo izda pristojni organ 
države članice („država izdaje“) zaradi 
izvedbe enega ali več posebnih 
preiskovalnih ukrepov z namenom zbiranja 
dokazov v okviru postopkov iz člena 4 v 
drugi državi članici (država izvršitve).

1. Evropski preiskovalni nalog (EPN) je 
sodna odločba, ki jo izda pristojni organ 
države članice („država izdaje“) zaradi 
izvedbe enega ali več posebnih 
preiskovalnih ukrepov z namenom zbiranja 
dokazov v skladu z določbami te direktive, 
še zlasti pa v okviru postopkov iz člena 4 v 
drugi državi članici („država izvršitve“).

Or. pt



PR\889747SL.doc 21/36 PE478.493v02-00

SL

Predlog spremembe 21

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne vpliva na obveznost 
spoštovanja temeljnih pravic in pravnih 
načel, določenih v členu 6 Pogodbe o 
Evropski uniji, nespremenjene ostanejo 
tudi kakršne koli tozadevne obveznosti 
pravosodnih organov. Ta direktiva prav 
tako od držav članic ne zahteva, da 
sprejmejo kakršne koli ukrepe v nasprotju s 
svojimi ustavnimi pravili glede svobode
združevanja, svobode tiska in svobode
izražanja v drugih medijih.

3. Ta direktiva ne vpliva na obveznost 
spoštovanja temeljnih pravic in pravnih 
načel, določenih v členu 6 Pogodbe o 
Evropski uniji, vključno s pravico do 
obrambe oseb, ki so predmet kazenskih 
postopkov, nespremenjene ostanejo tudi 
kakršne koli tozadevne obveznosti 
pravosodnih organov. Ta direktiva prav 
tako od držav članic ne zahteva, da 
sprejmejo kakršne koli ukrepe v nasprotju s 
svojimi temeljnimi ustavnimi pravili, 
vključno s svobodo združevanja, svobodo
tiska in svobodo izražanja v drugih 
medijih.

Or. pt

Predlog spremembe 22

Osnutek direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

V tej direktivi: V tej direktivi:

(-aa) „država izdaje“ pomeni državo 
članico, v kateri je EPN izdan;
(-ab) „država izvršitve“ pomeni državo 
članico, ki EPN izvrši in v kateri je oseba, 
na katero se nanaša zahtevani 
preiskovalni ukrep, oziroma dokument, 
predmet ali podatek, ki naj bi bil zasežen, 
preučen ali pregledan;

(a) „organ izdaje“ pomeni: (a) „organ izdaje“ pomeni pristojnega 
sodnika, sodišče, preiskovalnega sodnika 
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ali državnega tožilca v zadevnem primeru;
(i) pristojnega sodnika, sodišče, 
preiskovalnega sodnika ali javnega tožilca 
v zadevnem primeru; or

(ii) kakršni koli drug pravosodni organ, ki 
ga določi država izdaje, in ki ima v 
posameznem primeru pristojnosti 
preiskovalnega organa v kazenskem 
postopku in je v skladu z nacionalnim 
pravom pristojen za odreditev zbiranja 
dokazov;
(b) „organ izvršitve“ pomeni organ, ki je 
pristojen za priznavanje ali izvrševanje 
EPN v skladu s to direktivo. To je organ, ki 
je pristojen za izvrševanje preiskovalnih 
ukrepov, navedenih v EPN, v podobnih 
nacionalnih primerih.

(b) „organ izvršitve“ pomeni pravosodni 
organ, ki je pristojen za priznavanje ali 
izvrševanje EPN v skladu s to direktivo. To 
je organ, ki je pristojen za izvrševanje 
preiskovalnih ukrepov, navedenih v EPN, v 
podobnih nacionalnih primerih.

Or. pt

Predlog spremembe 23

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1. EPN, podan v obrazcu iz priloge A, je 
treba izpolniti in podpisati, točnost njegove 
vsebine pa mora overiti organ izdaje.

1. EPN, podan v obrazcu iz priloge A, je 
treba izpolniti in podpisati, točnost in 
pravilnost njegove vsebine pa mora overiti 
organ izdaje.

Or. pt

Obrazložitev

S predlogom spremembe naj bi zagotovili, da organ izdaje ne bo potrdil samo točnosti 
vsebine obrazca za EPN, temveč tudi njeno pravilnost.
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Predlog spremembe 24

Osnutek direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

Člen 5a
1. Evropski preiskovalni nalog (EPN) se 
lahko izda le, če organ izdaje ugotovi, da 
so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) izdaja EPN je potrebna in sorazmerna 
s postopki iz člena 4;
(b) preiskovalni ukrepi, navedeni v EPN, 
bi bili v podobnih nacionalnih primerih 
odrejeni pod enakimi pogoji.
2. Te pogoje za vsak primer posebej 
preveri organ izdaje. Izjemoma jih lahko 
preveri organ v državi izvršitve, če obstaja 
trdno prepričanje, ki temelji na jasnih in 
objektivnih dokazih, da ukrepi niso 
sorazmerni in se jih ne more uporabiti v 
nacionalnih primerih v državi izdaje.
3. EPN v skladu z direktivo potrdijo 
sodnik, sodišče, državni tožilec ali 
preiskovalni sodnik, ko so izpolnjeni 
pogoji za njegovo izdajo in preden se ga 
posreduje izvršitvenemu organu.

Or. pt

Obrazložitev

Odstavek 1 je upravičen zaradi vse večjega pomena načela sorazmernosti kot ustavne zahteve 
v mnogih državah članicah, kot je določeno v členu 8 Evropske konvencije o človekovih 
pravicah (javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje pravice do spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi). To 
pomeni, da mora biti intenzivnost ukrepov vedno v skladu z zastavljenim ciljem. Prav tako 
potrjuje zahtevo, da EPN potrdijo sodnik, sodišče, državni tožilec ali preiskovalni sodnik.
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Predlog spremembe 25

Osnutek direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1. Organ izdaje pošlje EPN organu 
izvršitve na kakršen koli način, ki omogoča 
pisni zapis, in pod pogoji, ki dovoljujejo 
državi izvršitve ugotavljanje 
verodostojnosti. Tudi vsa nadaljnja 
uradna sporočila se izmenjujejo 
neposredno med in organom izdaje in 
organom izvršitve.

1. Organ izdaje pošlje EPN, izpolnjen v 
skladu s členom 5 organu izvršitve na 
kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, 
in pod pogoji, ki dovoljujejo državi 
izvršitve ugotavljanje verodostojnosti. 

Or. pt

Predlog spremembe 26

Osnutek direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1a. Tudi vsa nadaljnja uradna sporočila 
se izmenjujejo neposredno med in 
organom izdaje in organom izvršitve.

Or. pt

Predlog spremembe 27

Osnutek direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

3. Če organ izdaje želi, se lahko pošiljanje 
izvede prek varovanega
telekomunikacijskega sistema Evropske 
pravosodne mreže.

3. Če organ izdaje želi, se lahko pošiljanje 
izvede prek telekomunikacijskega sistema 
Evropske pravosodne mreže.
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Or. pt

Predlog spremembe 28

Osnutek direktive
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

6a. V skladu s tem členom se vzpostavi 
sistem preverjanja, ki zagotavlja, da imajo 
le pooblaščeni organi dostop do baze 
podatkov, kjer se hranijo osebni podatki, 
in lahko to bazo podatkov uporabljajo.

Or. pt

Predlog spremembe 29

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

2. Če organ izdaje v skladu s členom 8(3) 
sodeluje pri izvršitvi EPN v državi 
izvršitve, lahko EPN, ki dopolnjuje 
predhodni EPN, v času prisotnosti v 
navedeni državi naslovi neposredno na 
organ izvršitve, brez poseganja v uradna 
obvestila iz člena 28(1)(c).

2. Ko organ izdaje v skladu s členom 8(3) 
sodeluje pri izvršitvi EPN v državi 
izvršitve, lahko EPN, ki dopolnjuje 
predhodni EPN, v času prisotnosti v 
navedeni državi naslovi neposredno na 
organ izvršitve, brez poseganja v uradna 
obvestila iz člena 28(1)(c).

Or. pt

Obrazložitev

Ta člen določa možnost za izdajo EPN, ki dopolnjuje prej poslani EPN (člen 7(1)). Prav tako 
pojasnjuje možnost, da izvršitveni organ, prisoten pri izvršitvi preiskovalnega ukrepa v državi 
izvršitve, lahko med zadevno izvršitvijo EPN, ki dopolnjuje predhodni EPN, neposredno 
naslovi na izvršitveni organ. Torej ni nujno, da država izdaje izda novi EPN, niti da se EPN 
pošlje prek centralnih organov, če ti obstajajo v skladu s členom 6(2).
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Predlog spremembe 30

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1. Organ izvršitve brez kakršne koli 
nadaljnje formalnosti prizna EPN, poslan v 
skladu s členom 6, in nemudoma ukrene 
vse potrebno za njegovo izvršitev na enak 
način in pod enakimi pogoji, kot če bi 
zadevni preiskovalni ukrep odredil organ 
države izvršitve, razen če se navedeni 
organ odloči, da se bo skliceval na enega 
od razlogov za nepriznavanje ali 
neizvršitev iz člena 10 ali na enega od 
razlogov za odložitev iz člena 14.

1. Organ izvršitve brez kakršne koli 
nadaljnje formalnosti prizna EPN, poslan v 
skladu s členom 6, in nemudoma ukrene 
vse potrebno za njegovo izvršitev na enak 
način in pod enakimi pogoji, kot če bi 
zadevni preiskovalni ukrep odredil organ 
države izvršitve, razen v primeru, ko se 
navedeni organ odloči, da se bo skliceval 
na enega od razlogov za nepriznavanje ali 
neizvršitev iz člena 10 ali na enega od 
razlogov za odložitev iz člena 14.

Or. pt

Predlog spremembe 31

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

3. Organ izdaje lahko zahteva, da eden ali 
več organov države izdaje pomaga 
pristojnim organom države izvršitve pri 
izvršitvi EPN. Organ izvršitve izpolni to 
zahtevo, če takšno sodelovanje ni v 
nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli 
države izvršitve.

3. Organ izdaje lahko zahteva, da eden ali 
več organov države izdaje pomaga 
pristojnim organom države izvršitve pri 
izvršitvi EPN v takšni meri, kolikor bi 
določen organ države izdaje lahko 
pomagal pri izvrševanju preiskovalnih 
ukrepov iz EPN v podobnem nacionalnem 
primeru. Organ izvršitve izpolni to 
zahtevo, če takšno sodelovanje ni v 
nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli 
države izvršitve in ne škodi njenim 
temeljnim nacionalnim varnostnim 
interesom.



PR\889747SL.doc 27/36 PE478.493v02-00

SL

Or. pt

Predlog spremembe 32

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

3a. Organi države izdaje, prisotni v državi 
izvršitve, v času izvrševanja EPN delujejo 
v skladu z zakoni države izvršitve. Država 
izdaje nima nikakršnih pristojnosti za 
kazenski pregon na ozemlju države 
izvršitve.

Or. pt

Predlog spremembe 33

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

3b. Organ izdaje in organ izvršitve se 
lahko med seboj posvetujeta na kakršen 
koli ustrezen način, da se omogoči lažje 
izvajanje tega člena.

Or. pt

Predlog spremembe 34

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(b) če preiskovalni ukrep, določen v EPN, (b) preiskovalni ukrep, določen v EPN, ni 
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obstaja v pravu države izvršitve, vendar je 
njegova uporaba omejena na seznam 
kaznivih dejanj ali vrsto kaznivih dejanj,
kar ne zajema kaznivega dejanja, na 
katerega se nanaša EPN; ali

sprejemljiv v podobnem nacionalnem 
primer; ali

Or. pt

Predlog spremembe 35

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka -aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(-aa) če bi njegova izvršitev kršila načelo 
ne bis in idem; 

Or. pt

Obrazložitev

O primeiro refere-se ao respeito pelo princípio ne bis in idem - O princípio ne bis in idem ou 
a proibição da dupla penalização significa que ninguém deverá ser demandado ou julgado 
duas vezes pelos mesmos factos e pela mesma conduta punível. É estabelecido como um 
direito individual nos instrumentos jurídicos internacionais referentes aos direitos humanos, 
como o sétimo protocolo da Convenção para a protecção dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais (artigo 4º) e a Carta dos direitos fundamentais da União Europeia 
(artigo 50º), e é reconhecido em todos os ordenamentos jurídicos baseados no conceito do 
respeito e protecção das liberdades fundamentais. O princípio ne bis in idem assume uma 
importância especial numa altura em que a criminalidade transfronteiriça está em expansão, 
e os problemas de jurisdição em matéria de procedimento penal se tornam cada vez mais 
complexos.

Predlog spremembe 36

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka -ab (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(-ab) EPN zadeva dejanja, ki v nacionalni 
zakonodaji države izvršitve niso kazniva 
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dejanja ali prestopki;

Or. pt

Obrazložitev

Drugi razlog: EPN zadeva dejanja, ki v nacionalni zakonodaji države izvršitve niso kazniva 
dejanja ali prestopki.

Predlog spremembe 37

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka -ac (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(-ac) EPN zadeva kazniva dejanja, ki:
(i) so po zakonu države izvršitve storjena v 
celoti ali delno na njenem ozemlju ali na 
kraju, ki velja za njeno ozemlje;
(ii) so bila storjena zunaj ozemlja države 
izdaje in zakon države izvršitve ne 
dovoljuje sodnih postopkov v zvezi s 
takšnimi kršitvami, ki so bile storjene 
zunaj ozemlja te države;

Or. pt

Obrazložitev

O terceiro motivo: (i) se a DEI for referente a ilícitos penais que, ao abrigo do direito interno 
do Estado de execução sejam considerados como tendo sido cometidos, no todo, na sua maior 
parte ou no essencial, no seu território ou em local equivalente. Obviamente que, neste caso, 
o Estado de execução reclamará para si a competência exclusiva para instauração de um 
processo e das investigações a realizar nesse âmbito. (ii) tenham sido cometidos fora do 
território do Estado de emissão, e o direito interno do Estado de execução não permitir que 
sejam instauradas acções judiciais para esse tipo de infracções quando cometidas fora do 
território desse Estado;
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Predlog spremembe 38

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(a) v pravu države izdaje obstaja imuniteta 
ali privilegij, ki onemogoča izvršitev EPN;

(a) v pravu države izvršitve obstaja 
imuniteta ali privilegij, ki onemogoča 
izvršitev EPN; če je za odvzem imunitete 
ali privilegija pristojen organ v državi 
izvršitve, lahko organ izvršitve zahteva, da 
se ta pristojnost nemudoma izvrši; če je za 
odvzem imunitete ali privilegija pristojen 
organ v drugi državi ali mednarodna 
organizacija, organ izdaje zahteva, da se 
ta pristojnost izvrši;

Or. pt

Obrazložitev

Četrti razlog se nanaša na imuniteto ali privilegij v skladu z zakonodajo države izvršitve. Če 
obstaja verjetnost, da bo ta imuniteta ali privilegij odvzeta sorazmerno kmalu, se organ 
izvršitve lahko odloči, da bo izvršitev odložil v skladu s členom 14.

Predlog spremembe 39

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(aa) obstajajo pravila, ki določajo ali 
omejujejo svobodo tiska ali svobodo 
izražanja v drugih medijih, zaradi katerih 
ni mogoče izvršiti EPN;

Or. pt

Obrazložitev

Peti razlog se nanaša na obstoj pravil, povezanih s svobodo tiska ali svobodo izražanja v 
drugih medijih, zaradi katerih EPN ni mogoče izvršiti.
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Predlog spremembe 40

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(ba) obstaja jasen in stvaren dokaz o 
kršitvi temeljne pravice, določene v Listini
Evropske unije o temeljnih pravicah ali v 
Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, ali bi bila izvedba ukrepa v 
očitnem nasprotju s temeljnimi 
nacionalnih ustavnimi načeli glede 
kazenskih postopkov;

Or. pt

Obrazložitev

Šesti razlog za zavrnitev zadeva kršitev temeljnih pravic, določenih v glavnih mednarodnih 
instrumentih, kot sta Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropska konvencija o 
človekovih pravicah, ter neskladje z nacionalnimi ustavnimi načeli glede kazenskih 
postopkov.

Predlog spremembe 41

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(bb) ukrepa ni potrdil sodnik v primeru, 
ko v državi izdaje ukrepa ni izdal sodnik, 
vendar ta zahteva obstaja v državi 
izvršitve;

Or. pt

Obrazložitev

Osmi razlog za zavrnitev zadeva primere, v katerih preiskovalnega ukrepa ni potrdil 
pravosodni organ, torej sodnik, kadar je to potrebno v državi izvršitve, se pravi kadar je v 
skladu z njeno ustavno tradicijo.
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Predlog spremembe 42

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(d) je bil EPN izdan v postopkih iz člena 
4(b) in (c) ter ukrep ne bi bil dovoljen v 
podobnem nacionalnem primeru.

(d) je bil EPN izdan v postopkih iz člena 
4(b) in (c) ter ukrep ne bi bil dovoljen v 
skladu z zakonodajo države izvršitve v 
podobnem nacionalnem primeru.

Or. pt

Obrazložitev

Deseti razlog za zavrnitev je povezan z dejstvom, da se EPN lahko uporabi za pridobitev 
dokazov v kazenskih postopkih, pa tudi v nekaterih upravnih postopkih, ki imajo 
kazenskopravno razsežnost (člen 4). To uporabo za upravne postopke je nerazsodno 
združevati z razširitvijo na vse preiskovalne ukrepe. Zato je treba državi izvršitve omogočiti 
nekaj manevrskega prostora. Zaradi tega je dejstvo, da se EPN ne izda v kazenskem postopku, 
temveč v upravnem, navedeno kot možen razlog za zavrnitev.

Predlog spremembe 43

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1a. Za kazniva dejanja glede davkov, 
carine in deviz se priznanje ali izvršitev ne 
smeta zavrniti iz razloga, da zakonodaja 
države izvršitve ne nalaga istih vrst 
davkov, trošarin, carin ali davkov na 
menjavo valute, kot so v državi izdaje.

Or. pt
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Predlog spremembe 44

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1b. Kadar je EPN nepopoln ali očitno 
nepravilno izpolnjen in primerih iz 
odstavka 1(b) in (c), se organ izvršitve 
pred odločitvijo o popolnem ali delnem 
nepriznanju ali neizvršitvi EPN na 
primeren način posvetuje z organom 
izdaje in po potrebi zaprosi za takojšnje 
posredovanje potrebnih informacij.

Or. pt

Predlog spremembe 45

Osnutek direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

Zainteresiranim stranem morajo biti na 
voljo pravna sredstva v skladu z 
nacionalnim pravom. Vsebinski razlogi za 
izdajo EPN se lahko izpodbijajo samo s 
tožbo, vloženo na sodišču v državi izdaje.

1. Zainteresirane strani, vključno z 
dobrovernimi tretjimi stranmi, lahko 
imajo na voljo pravna sredstva proti 
priznavanju in izvršitvi EPN za zaščito 
legitimnih interesov pred sodiščem v 
državi izvršitve.
2. Vsebinski razlogi za izdajo EPN se 
lahko izpodbijajo samo s tožbo, vloženo na 
sodišču v državi izdaje.

3. Kadar se uveljavlja pravica do 
pravnega sredstva iz člena 1, se o 
uveljavljanju in o razlogih zanj obvesti 
pravosodni organ, da bi ta lahko 
uveljavljal svoje postopkovne pravice.
4. Če to ne vpliva na zagotavljanje 
zaupnosti preiskave, kot je določeno v 
členu 18(1), organi države izdaje in države 
izvršitve zadevnim stranem dajo 



PE478.493v02-00 34/36 PR\889747SL.doc

SL

pomembne in ustrezne informacije, ki 
omogočajo učinkovito uveljavljanje 
pravice do pravnega sredstva in sodnega 
ukrepanja iz zgornjih odstavkov.
5. Država izvršitve zadrži posredovanje 
dokazov, ki so bili pridobljeni pri izvršitvi 
EPN, do izida pravnega sredstva.

Or. pt

Predlog spremembe 46

Osnutek direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

(a) bi njegova izvršitev lahko ogrožala 
kazensko preiskavo ali pregon v teku in 
sicer tako dolgo, kot država izvršitve šteje 
za razumno; or

(a) bi lahko bili pridobljeni dokazi 
pomembni tudi za kazensko preiskavo ali 
pregon v teku ali bi lahko na tako 
preiskavo ali pregon vplivali, in sicer tako 
dolgo, kot država izvršitve šteje za 
razumno; or

Or. pt

Predlog spremembe 47

Osnutek direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

1a. Če se zadevni predmeti, dokumenti ali 
podatki že uporabljajo v drugih postopkih, 
lahko organ izvršitve na izrecno zahtevo 
in po posvetovanju z organom izdaje 
začasno posreduje dokaze pod pogojem, 
da bodo vrnjeni državi izvršitve takoj, ko 
ne bodo več potrebni v državi izdaje, ali ob 
katerem koli drugem času, o katerem se 
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dogovorijo pristojni organi.

Or. pt

Obrazložitev

Člen 14 se nanaša na odložitev priznanja ali izvršitve EPN. Takšna odložitev je mogoča, 
kadar bi izvršitev EPN vplivala na kazensko preiskavo ali pregon v teku oziroma kadar se 
zadevni dokazi že uporabljajo v drugem kazenskem postopku. Opozoriti je treba, da mora biti 
odložitev čim krajša, kot je navedeno v odstavku 2 tega člena.

Predlog spremembe 48

Osnutek direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga skupina držav 
članic

Predlog spremembe

Kadar uradniki države izdaje delujejo na 
ozemlju države izvršitve v okviru uporabe 
te direktive, se glede kaznivih dejanj, 
storjenih proti njim ali dejanj, ki jih sami 
storijo, obravnavajo kot uradniki države 
izvršitve članice.

Če v okviru uporabe te direktive uradniki 
države izdaje delujejo na ozemlju države 
izvršitve, se glede kaznivih dejanj, 
storjenih proti njim ali dejanj, ki jih sami 
storijo, obravnavajo kot uradniki države 
izvršitve članice.

Or. pt

Obrazložitev

Uradniki države izdaje so lahko med izvrševanjem EPN prisotni v državi izvršitve zaradi 
različnih razlogov. V členu 8(3) je predvidena izrecna možnost take prisotnosti, ki je mogoča 
na primer tudi med tajnimi operacijami ali nadzorovanimi pošiljkami. Zato so potrebni 
predpisi o civilnopravni in kazenski odgovornosti. V členu 16 so torej obravnavana kazniva 
dejanja, ki so zagrešena proti tem uradnikom države izdaje ali ki jih zagrešijo ti uradniki; 
poleg tega je zagotovljena tudi njihova enakovrednost z uradniki države izvršitve.
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OBRAZLOŽITEV

Glede na neprimernost tradicionalnega pravosodnega sodelovanja v sedanjem evropskem 
kontekstu je korak naprej v obliki sprejetja te direktive nedvomno pozitiven dejavnik, ki bo 
očitno pripomogel k utrditvi evropskega kazenskega prostora. Rivalstvo med napredkom in 
prenosom suverenosti je konkretizirano v imenu varnosti in zaščite temeljnih pravic. 

Izziv evropskega kazenskega povezovanja je torej zagotovitev temeljnih pravic in njihovega 
spoštovanja.  Glede na posebej občutljivo naravo v smislu temeljnih pravic in svoboščin je 
pomembno, da je v preambuli Listine temeljnih pravic izrecno omenjeno območje svobode, 
varnosti in pravice.  Ni treba posebej poudarjati, da mora biti njegovo zagotavljanje resnično 
in ne zgolj formalno. Skrbno premišljeno oblikovanje evropskega kazenskega prostora zato 
zahteva sodni nadzor spoštovanja temeljnih pravic v Uniji.

Oblikovanje evropskega kazenskega prostora je glede na postopno liberalizacijo 
tradicionalnih mehanizmov sodelovanja zdaj očitna prednostna naloga v evropski integraciji. 
Potem ko je spodbujala policijsko sodelovanje in sodelovanje sodstva kot ukrep, ki 
nadomešča notranje meje, Evropska unija zdaj presega to meddržavno sodelovanje, da bi 
postopoma oblikovala homogen kazenski prostor. 

Napredek mora temeljiti na načelih medsebojnega priznavanja, sodelovanja med preiskavami 
in zaščite temeljnih pravic v kazenskih postopkih ter s tem spoštovati ukrepe iz člena 82 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Dopolnjevanje med medsebojnim priznavanjem in 
usklajevanjem je torej ponovno potrjeno, poudarjeno pa je tudi dejstvo, da medsebojnega 
priznavanja ni mogoče doseči brez usklajevanja.

Ni treba poudarjati, da je eden izmed ciljev evropskega procesa povezovanja spodbujanje 
prostega pretoka oseb ob zagotavljanju varnosti prebivalcev prek oblikovanja območja 
svobode, varnosti in pravice.


