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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk 
utredningsorder på det straffrättsliga området
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av initiativet från en grupp medlemsstater som har lagts fram för 
Europaparlamentet och rådet (09288/2010),

– med beaktande av artiklarna 76 b och 82.1 a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka utkastet till rättsakt har lagts fram för parlamentet 
(C7-0185/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttranden som nationella parlament framlagt för dess 
talman om huruvida initiativet överensstämmer med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av kommissionens yttrande, (...),

– med beaktande av artiklarna 44 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen har som mål att 
bevara och utveckla unionen som ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa.

(1) Europeiska unionen har som mål att 
bevara och utveckla unionen som ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa 
liksom att respektera de grundläggande 
rättigheterna och de olika konstitutionella 
ordningarna, rättssystemen och de 
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rättsliga traditionerna i medlemsstaterna.

Or. pt

Motivering

Ändring av texten i enlighet med artikel 67.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, som lyder på följande sätt: ”Unionen ska utgöra ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande rättigheterna och de olika 
rättssystemen och rättsliga traditionerna i medlemsstaterna”. Genom det första skälet vill 
man även garantera absolut respekt för de rättsliga och konstitutionella skillnader som 
förekommer mellan medlemsstaterna. I motsatt fall kan direktivets syfte inte uppnås.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(1a) Genom Lissabonfördraget infördes 
för första gången i EU:s straffrättsliga 
lagstiftning en lämplig parlamentarisk 
kontroll av subsidiaritetsprincipen genom 
Europaparlamentet, i dess egenskap av 
medlagstiftare, och de nationella 
parlamenten. Genom Lissabonfördraget 
blev Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna ett rättsligen 
bindande dokument och således inleddes 
en ny fas när det gäller skyddet för de 
mänskliga rättigheterna i Europeiska 
unionen, inbegripet de grundläggande 
rättigheterna i straffrättsliga förfaranden, 
såsom rätten till liv (artikel 2), människan 
rätt till integritet (artikel 3), förbud mot 
tortyr och omänsklig eller förnedrande 
bestraffning och behandling (artikel 4), 
rätten till frihet och säkerhet (artikel 6), 
respekten för privatlivet och familjelivet 
(artikel 7), rätten till ett effektivt 
rättsmedel och till en opartisk domstol 
(artikel 47), presumtionen för oskuld och 
rätten till försvar (artikel 48), principerna 
om laglighet och proportionalitet i fråga 
om brott och straff (artikel 49) och rätten 
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att inte bli dömd eller straffad två gånger 
för samma brott (artikel 50).

Or. pt

Motivering

Genom Lissabonfördraget introducerades en bättre demokratisk kontroll som utövas av 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Alla straffrättsliga åtgärder måste vara 
helt förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som är ett 
rättsligt bindande dokument. När EU:s institutioner och medlemsstaterna tillämpar unionens 
lagstiftning är de nu bundna av en uppsättning grundläggande rättigheter som skyddar 
medborgarna.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(1b) Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättspraxis vid Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna har i väsentlig 
utsträckning bidragit till att stärka de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten 
till en rättvis rättegång i Europa. 
Fördragen och stadgan fastställer en 
särskild roll för konventionsmekanismen, 
i enlighet med artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen enligt vilken EU ska 
ansluta sig till konventionen och enligt 
vilken det slås fast att konventionens 
grundläggande rättigheter ska vara 
styrande principer för unionens 
lagstiftning, och i enlighet med artikel 52 
i stadgan som garanterar att dessa 
rättigheter tolkas likadant i både stadgan 
och konventionen.

Or. pt

Motivering

På grund av de allvarliga konsekvenserna av direktivet om en europeisk utredningsorder 
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(nedan kallad utredningsordern) för flera av de grundläggande rättigheterna, vilket 
framhävdes i yttrandet från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter om 
sagda direktiv, måste det framhävas att stadgan direkt avser förståelsen av dessa rättigheter 
såsom de anges i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 2

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 82.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska 
det straffrättsliga samarbetet inom unionen 
bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga 
avgöranden, vilket sedan Europeiska rådets 
möte i Tammerfors den 15–16 oktober 
1999 allmänt anses vara en hörnsten i det 
straffrättsliga samarbetet inom unionen.

(2) I enlighet med artikel 82.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska 
det straffrättsliga samarbetet inom unionen 
bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga 
avgöranden, vilket sedan Europeiska rådets 
möte i Tammerfors den 15–16 oktober 
1999 allmänt anses vara en hörnsten i det 
straffrättsliga samarbetet inom unionen. 
Det ömsesidiga erkännandets positiva 
effekter och centrala roll ifrågasätts inte. 
Men innebörden av detta är att denna 
princip ska tillämpas på rättsliga områden 
som inte harmoniserats och som bygger 
på olika rättsliga traditioner och 
straffrättsliga system, vilket kan leda till 
rättsliga anomalier som inverkar skadligt 
på de misstänktas rättigheter, något som 
belyses av erfarenheterna av 
användningen av den europeiska 
arresteringsordern. Det måste vidtas 
åtgärder som gör det möjligt för en 
nationell domstol att i allt väsentligt 
ingripa i fall där sådana anomalier kan 
uppstå. Närhelst principen om ömsesidigt 
erkännande tillämpas måste dessutom de 
grundläggande rättigheter som stipuleras 
i stadgan och i europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
garanteras. Ett ingripande i domstol som 
bygger på ett avsteg från de 
grundläggande rättigheterna måste ske 
undantagsvis om det vid första anblicken 
föreligger uppenbara bevis för att en 
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grundläggande förfarandemässig 
rättighet, stipulerad i stadgan eller i 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna, har kränkts eller 
om tillämpningen av en åtgärd skulle 
innebära en kränkning av de 
grundläggande nationella konstitutionella 
rättigheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(2a) Det råder betydande skillnader 
mellan medlemsstaternas konstitutionella 
och rättsliga system, särskilt när det gäller 
åklagarens roll och tillåtligheten för de 
bevis som utredningsordern måste ta 
hänsyn till. Utredningsordern får således 
inte bortse från dessa skillnader genom 
att kräva mindre än vad som är 
nödvändigt i de verkställande staterna. 
Ytterligare ett skäl för vägran är att 
grundläggande konstitutionella 
rättigheter i de inblandade 
medlemsstaterna kan komma att kränkas.

Or. pt

Motivering

För att undvika konstitutionella problem i vissa medlemsstater måste åtgärden godkännas av 
en domstol innan utredningsordern utfärdas. På så sätt försäkrar man sig om att åtgärden i 
fråga är laglig samt om att de olika konstitutionella ordningarna och deras följder för 
administrationen och rättstillämpningen respekteras.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(2b) Hänsyn måste tas till att även om 
kontrollen av dubbel lagföring i princip 
har avskaffats för 32 brott inom ramen 
för det ömsesidiga erkännandet är de 
nationella skillnaderna fortfarande stora 
när det gäller hur dessa brott definieras. 
Medlemsstaterna måste därför undvika 
utredningsordern om det kan finnas en 
koppling till klausuler om extraterritoriell 
jurisdiktion, om en medlemsstat inleder 
straffrättsliga förfaranden mot nationella 
medborgare eller bofasta för handlingar 
som begåtts utanför medlemsstatens 
nationella territorium, och om en likadan 
handling inte skulle ha lagförts enligt den 
verkställande statens lagstiftning. 
Förfaranden som är kopplade till brott 
som avser skatter, tullar och 
valutatransaktioner omfattas inte.

Or. pt

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(2c) Polismyndigheterna får inte betraktas 
som rättsliga myndigheter enligt 
artikel 82.1 a i EUF-fördraget. Närhelst 
polisen i den utfärdande medlemsstaten 
begär en utredningsorder måste denna 
godkännas av en åklagare eller domare 
som ska beakta den verkställande statens 
grundläggande krav. Den 
utredningsmyndighet som i ett 
straffrättsligt förfarande äger befogenhet 
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att begära bevisning i ett mål är en 
myndighet som utövar dömande makt, 
dvs. en myndighet som i enlighet med i lag 
fastställda förfaranden fattar bindande 
beslut som klassificeras som ”rättsliga 
beslut”.

Or. pt

Motivering

Detta skäl är mycket viktigt för att säkerställa att alla begäranden om en utredningsorder 
bedöms av en åklagare eller domare, samtidigt som laglighetsprincipen respekteras. 
Artikel 82.1 i EUF-fördraget begränsar tydligt tillämpningen om ömsesidigt erkännande till 
beslut om rättsligt samarbete i straffrättsliga ärenden. Principen ska enligt denna artikel inte 
tillämpas på polissamarbete enligt artikel 87 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 6

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(6) I Stockholmsprogrammet, som antogs 
den 11 december 2009, slog Europeiska 
rådet fast att man bör gå vidare med 
inrättandet av ett övergripande system för 
inhämtning av bevisning i mål med en 
gränsöverskridande dimension, utifrån 
principen om ömsesidigt erkännande.
Europeiska rådet menade att de befintliga 
instrumenten på detta område utgör ett 
fragmentariskt system och att det krävs en 
ny strategi grundad på principen om 
ömsesidigt erkännande men som 
samtidigt beaktar flexibiliteten i det 
traditionella systemet med ömsesidig 
rättslig hjälp. Europeiska rådet efterlyste 
därför ett övergripande system som ska 
ersätta alla befintliga instrument på 
området, inklusive rambeslutet om det
europeiska bevisinhämtningsordern, som i 
största möjliga mån omfattar alla typer av 
bevis och innehåller tidsfrister för 
verkställighet, och som så långt möjligt 

(6) I Stockholmsprogrammet, som antogs 
den 11 december 2009, slog Europeiska 
rådet fast att man bör gå vidare med 
inrättandet av ett övergripande system för 
inhämtning av bevisning i mål med en 
gränsöverskridande dimension, utifrån 
principen om ömsesidigt erkännande, och
efterlyste därför ett övergripande system 
som ska ersätta alla befintliga instrument 
på området, inklusive rambeslutet om den
europeiska bevisinhämtningsordern, som i 
största möjliga mån omfattar alla typer av 
bevis och innehåller tidsfrister för 
verkställighet, och som så långt möjligt 
begränsar skälen för vägran.
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begränsar skälen för vägran.

Or. pt

Motivering

Syftet med detta direktiv är att skapa ett enda effektivt instrument för inhämtning av bevisning 
i straffrättsliga mål, i avsikt att komma runt problemet med den befintliga rättsliga ramens 
fragmentering och komplicerade natur och det begränsade tillämpningsområdet för principen 
om ömsesidigt erkännande på detta område. Med avstamp i principen om ömsesidigt 
erkännande kommer skälen för att vägra att verkställa ett beslut som fattats i ett annat land 
nu att fastställas i en uttömmande men objektiv förteckning och det kommer att fastställas 
tydliga tidsfrister för att underlätta det rättsliga samarbetet på detta område.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(7a) Direktivet har även till syfte att få till 
stånd ett effektivt och flexibelt instrument 
för att garantera större skyndsamhet,
bevisningens tillåtlighet, en förenkling av 
förfaranden, ett kraftigt skydd för de 
grundläggande rättigheterna, särskilt för 
de förfarandemässiga reglerna, en 
minskning av kostnaderna, en ökning av 
det ömsesidiga förtroendet och samarbetet 
mellan medlemsstaterna samt bevarandet 
av särdragen i de nationella systemen och 
deras rättskultur, allt med iakttagande av 
medlemsstaternas konstitutionella och 
rättsliga system.

Or. pt

Motivering

Direktivets syften måste framhävas. För att snabbt och effektivt bekämpa den 
gränsöverskridande brottsligheten och andra typer av synnerligen allvarlig brottsverksamhet 
– med tanke på hur enkelt det är för personer och varor att röra sig fritt – behöver de 
nationella myndigheterna tydliga och flexibla samarbetsregler. Samtidigt måste det dock än 
en gång betonas att allt måste ske med respekt för de konstitutionella och rättsliga 
skillnaderna mellan medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 10

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(10) Utredningsordern bör fokusera på den 
utredningsåtgärd som ska utföras. Den 
utfärdande myndigheten är med sina 
detaljkunskaper om den aktuella 
utredningen den som bäst kan besluta 
vilken åtgärd som ska användas. Den 
verkställande myndigheten bör dock ha 
möjlighet att använda en annan typ av 
åtgärd, antingen då den begärda åtgärden 
inte förekommer eller inte kan användas 
enligt nationell lagstiftning, eller då en 
annan typ av åtgärd skulle leda till samma 
resultat som den åtgärd som anges i 
utredningsordern, men med användning av 
mindre tvingande åtgärder.

(10) Utredningsordern bör fokusera på den 
utredningsåtgärd som ska utföras. Den 
utfärdande myndigheten är med sina 
detaljkunskaper om den aktuella 
utredningen den som bäst kan besluta 
vilken åtgärd som ska användas. Den 
verkställande myndigheten bör dock ha 
möjlighet att använda en annan typ av 
åtgärd, antingen då den begärda åtgärden 
inte förekommer eller i ett visst fall inte 
kan användas enligt nationell lagstiftning, 
eller då en annan typ av åtgärd skulle leda 
till samma resultat som den åtgärd som 
anges i utredningsordern, men med 
användning av mindre tvingande åtgärder, 
om det eftersträvade resultatet skulle bli 
detsamma som med en utredningsorder 
och skulle innebära mindre inblandning i 
den berörda personens grundläggande 
rättigheter.

Or. pt

Motivering

Om den utfärdande myndigheten kan besluta om vilket slags åtgärd som ska användas bör 
den verkställande myndigheten, med iakttagande av proportionalitetsprincipen, ha möjlighet 
att använda en annan, mindre tvingande åtgärd som respekterar grundläggande rättigheter, 
särskilt om den begärda åtgärden inte kan vidtas enligt jurisdiktionen i den verkställande 
staten eller inte kan vidtas i det särskilda fallet i fråga, och den skulle ge samma resultat.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(10a) Utredningsordern bör användas i 
fall när verkställandet av en 
utredningsåtgärd framstår som 
proportionerligt, nödvändigt och lämpligt 
i fallet i fråga. Den utfärdande
myndigheten bör därför undersöka om 
den eftersökta bevisningen är nödvändig 
och proportionerlig i förhållande till 
förfarandets syfte, om den valda åtgärden 
är nödvändig och proportionerlig i 
förhållande till bevisinhämtningen och 
om en annan medlemsstat kan tänkas bli 
involverad i bevisinhämtningen om en 
utredningsorder utfärdas. En utvärdering 
av proportionaliteten är inte bara ett 
författningsenligt krav i flera 
medlemsstater utan även ett krav enligt 
artikel 8 i europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna. 
Således kan en tydlig och uppenbar 
avsaknad av proportionalitet utgöra en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna 
och/eller av de grundläggande nationella 
konstitutionella principerna.

Or. pt

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(10b) I syfte att garantera översändningen 
av en utredningsorder till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
får den utfärdande staten begagna sig av 
alla möjliga eller relevanta 
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översändningsformer, inbegripet t.ex. det 
europeiska rättsliga nätverkets 
kommunikationssystem, Eurojust eller 
andra kanaler som används av behöriga 
rättsliga myndigheter. När en 
utredningsorder har godkänts av en 
rättslig myndighet kan denna myndighet 
även betraktas som en utfärdande 
myndighet när det gäller översändning av 
en utredningsorder.

Or. pt

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 11

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(11) Verkställighet av en utredningsorder 
bör, i möjligaste mån och med förbehåll för 
grundläggande rättsprinciper i den 
verkställande staten, ske i enlighet med de 
formaliteter och förfaranden som 
uttryckligen anges av den utfärdande 
staten. Den utfärdande myndigheten får 
begära att en eller flera myndigheter i den 
utfärdande staten bistår de behöriga
myndigheterna i den verkställande staten 
vid verkställandet av utredningsordern. 
Detta innebär dock inte att myndigheterna i 
den utfärdande staten ges några 
brottsbekämpande befogenheter på den 
verkställande statens territorium.

(11) Verkställighet av en utredningsorder 
bör, i möjligaste mån och med förbehåll för 
grundläggande rättsprinciper i den 
verkställande staten, ske i enlighet med de 
formaliteter och förfaranden som 
uttryckligen anges av den utfärdande 
staten. Den utfärdande myndigheten får 
begära att en eller flera myndigheter i den 
utfärdande staten bistår de behöriga 
myndigheterna i den verkställande staten 
vid verkställandet av utredningsordern. 
Detta innebär dock inte att myndigheterna i 
den utfärdande staten ges några 
brottsbekämpande befogenheter på den 
verkställande statens territorium. Den 
verkställande myndigheten bör tillgodose 
denna begäran, om nödvändigt genom att 
fastställa villkoren för omfattningen och 
typen av deltagande för myndigheterna i 
den utfärdande staten. På detta sätt 
fastställs ett system som uppmuntrar de 
rättsliga myndigheterna att samarbeta 
sinsemellan i en anda av ömsesidigt 
förtroende och som främjar mekanismer 
som har till syfte inte bara att underlätta 
samarbetet mellan myndigheterna utan 
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även att förbättra det rättsliga skyddet för 
de individuella rättigheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 12

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(12) För att säkerställa effektivitet i det 
straffrättsliga samarbetet bör möjligheterna 
att vägra erkänna eller verkställa 
utredningsordern, liksom att skjuta upp 
verkställigheten, vara begränsade.

(12) För att säkerställa effektivitet i det 
straffrättsliga samarbetet bör möjligheterna 
att vägra erkänna eller verkställa 
utredningsordern, liksom att skjuta upp 
verkställigheten, vara begränsade i den 
mån detta är nödvändigt för att förhindra 
negativa effekter när det ömsesidiga 
erkännandet tillämpas på ett rättsligt 
område som inte har harmoniserats i 
fråga om straffrätt och straffrättsliga 
förfaranden, särskilt när det gäller skydd 
för de grundläggande rättigheterna och 
medlemsstaternas grundläggande 
konstitutionella bestämmelser.

Or. pt

Motivering

Det måste ske ett förtydligande av förekomsten av skäl för vägran till följd av tillämpningen 
av det ömsesidiga erkännandet på ett icke-harmoniserat rättsligt område med olika 
straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(12a) Detta direktiv respekterar ne bis in 
idem-principen, dvs. att ingen får åtalas 
eller dömas två gånger för samma 
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handlingar och samma straffbara 
beteende. Den har fastställts som en 
individuell rättighet i internationella 
rättsliga instrument om mänskliga 
rättigheter, t.ex. i protokoll nr 7 till 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna (artikel 4) och i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (artikel 50), och erkänns i 
alla rättsordningar som genomsyras av 
idén om respekt för och skydd för de 
grundläggande friheterna. Ne bis in idem-
principen är således en grundläggande 
princip i Europeiska unionens 
lagstiftning. Den verkställande 
myndigheten bör därför ha rätt att vägra 
att verkställa en utredningsorder om 
verkställandet strider mot denna princip 
och om det bekräftas att personen i fråga 
slutgiltigt har dömts för samma 
handlingar, på de villkor som fastställs i 
artikel 54 i konventionen av den 
19 juni 1990 om genomförande av 
Schengenavtalet, samt med beaktande av 
rättspraxis vid Europeiska unionens 
domstol. Med tanke på att de förfaranden 
som ligger till grund för en 
utredningsorder är preliminära och att de 
villkor som fastställs i artikel 54 
förutsätter en mycket ingående analys bör 
den verkställande myndigheten informera 
och samråda med den utfärdande 
myndigheten, som i sin tur bör beakta 
denna information och vidta nödvändiga 
åtgärder när det gäller de förfaranden 
som ligger till grund för utfärdandet av en 
utredningsorder. Detta samråd bör inte 
påverka den verkställande myndighetens 
skyldighet att samråda med den 
utfärdande myndigheten i enlighet med 
rambeslut 2009/948/RIF av den 
30 november 2009 om förebyggande och 
lösning av tvister om utövande av 
jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden.

Or. pt
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Motivering

Detta ändringsförslag avser införandet av ytterligare ett skäl för vägran som grundar sig på 
ne bis in idem-principen, dvs. att ingen får åtalas eller dömas två gånger för samma 
handlingar och samma straffbara beteende. Principen har fastställts som en individuell 
rättighet i internationella rättsliga instrument om mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(13a) De rättsmedel som är tillgängliga 
mot en utredningsorder bör åtminstone 
vara desamma som de som är tillgängliga 
i inhemska fall mot utredningsåtgärden i 
fråga. I enlighet med sin nationella 
lagstiftning bör medlemsstaterna 
säkerställa att dessa rättsmedel kan 
användas och snabbt informera alla 
berörda parter om möjligheterna att 
använda rättsmedel och vilka typer som 
existerar. Då invändningar mot en 
utredningsorder anförs av en berörd part i 
den verkställande staten avseende fler 
sakliga skäl för utfärdandet av en 
utredningsorder är det tillrådligt att denna 
information översänds till den utfärdande 
myndigheten och att den berörda parten 
informeras i enlighet härmed. Det måste 
garanteras att de personer som är föremål 
för en utredningsorder har rätt till 
information och tillgång till 
domstolsprövning. Rätten till försvar 
utgör en del av rätten till en rättvis och 
opartisk prövning (artiklarna 47 och 48 i 
stadgan) under förfarandets samtliga 
faser.

Or. pt
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(13b) De kostnader för verkställandet av 
en utredningsorder som uppstår på en 
verkställande medlemsstats territorium 
bör bäras uteslutande av denna 
medlemsstat. Detta är förenligt med den 
allmänna principen om ömsesidigt 
erkännande. Verkställandet av en 
utredningsorder kan emellertid medföra 
exceptionellt höga kostnader för den 
verkställande staten. Sådana exceptionellt 
höga kostnader kan orsakas av t.ex. 
behovet av att inhämta komplexa 
yttranden från specialister, omfattande 
polisuppdrag eller 
övervakningsverksamhet som pågår under 
en längre tid. Detta bör inte hindra 
verkställandet av en utredningsorder, och 
den utfärdande respektive den 
verkställande myndigheten bör därför 
försöka fastställa vilka kostnader som är 
att betrakta som exceptionellt höga. Om 
ingen överenskommelse är möjlig får den 
utfärdande myndigheten besluta att dra 
tillbaka utredningsordern eller behålla 
den och täcka en del av de kostnader som 
den verkställande staten betraktar som 
exceptionellt höga. Denna mekanism 
utgör inte ett ytterligare skäl för vägran 
och bör inte missbrukas på ett sätt som 
gör att verkställandet av en 
utredningsorder försenas eller förhindras.

Or. pt

Motivering

Frågan om de kostnader som uppstår på den verkställande statens territorium är extremt 
viktig för att säkerställa erkännande av principen om ömsesidigt erkännande. Å andra sidan 
innebär insatser för att erkänna och verkställa en utredningsorder att kostnaderna för 
orderns verkställande måste bäras, eftersom såväl den utfärdande som den verkställande 
medlemsstaten arbetar för samma mål, dvs. fullbordandet av ett område med rättvisa och 
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frihet som utan tvekan kommer att gynna alla.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(14a) Genom att göra ett uttalande om 
språkanvändningen kommer 
medlemsstaterna att uppmuntras att ta 
med åtminstone ett språk som allmänt 
används i Europeiska unionen, utöver 
landets officiella språk. Användningen av 
detta språk bör inte under några 
omständigheter vara till skada för den 
misstänktes rättigheter när det gäller 
tolkning och översättning vid ett 
straffrättsligt förfarande, vilket föreskrivs 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om 
rätt till tolkning och översättning vid 
straffrättsliga förfaranden.

Or. pt

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 16

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

(16) Eftersom målet för detta direktiv, 
nämligen ömsesidigt erkännande av beslut 
som fattats för inhämtande av bevis, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning eller verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 

(16) Subsidiaritetsprincipen, fastställd i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen och införd genom 
Maastrichtfördraget, innebär att allt som 
bättre kan beslutas eller hanteras på 
nationell, regional eller lokal nivå inte ska 
regleras på unionsnivå. Enligt denna 
princip är unionens beslut begränsade till 
fall där de är effektivare och mer 
tillfredsställande än en handling på 
nationell nivå. Eftersom det är nödvändigt 
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samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

att stärka den europeiska 
integrationsprocessen genom 
fastställandet av åtgärder som 
effektiviserar det rättsliga samarbetet 
mellan medlemsstaterna och eftersom 
målet för detta direktiv, nämligen 
ömsesidigt erkännande av beslut som 
fattats för inhämtande av bevis, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning eller verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går direktivet inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

Or. pt

Motivering

Med tanke på frågans natur och på att brottsligheten blir alltmer komplex och 
gränsöverskridande är det inte möjligt att bara genom en isolerad insats från en enskild 
medlemsstat uppnå den effektivitet som krävs för inhämtningen av bevisning. Om en 
medlemsstat är ineffektiv i en utredning kan detta potentiellt skada hela EU, vilket motiverar 
samordnade insatser och maximalt samarbete.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1. Den europeiska utredningsordern (nedan 
kallad utredningsordern) ska vara ett 
rättsligt avgörande, utfärdat av en behörig 
myndighet i en medlemsstat (den 
utfärdande staten) för genomförande av en 
eller flera specifika utredningsåtgärder i en 
annan medlemsstat (den verkställande 
staten) i bevisinhämtningssyfte och inom 
ramen för de förfaranden som avses i 

1. Den europeiska utredningsordern (nedan 
kallad utredningsordern) ska vara ett 
rättsligt avgörande, utfärdat av en behörig 
myndighet i en medlemsstat (den 
utfärdande staten) för genomförande av en 
eller flera specifika utredningsåtgärder i en 
annan medlemsstat (den verkställande 
staten) i bevisinhämtningssyfte, i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 



PE478.493v02-00 22/42 PR\889747SV.doc

SV

artikel 4. detta direktiv, särskilt inom ramen för de 
förfaranden som avses i artikel 4.

Or. pt

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
skyldigheten att iaktta de grundläggande 
rättigheter och rättsprinciper som återges i 
artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen, och alla skyldigheter som åligger 
rättsliga myndigheter i detta avseende ska 
kvarstå opåverkade. Detta direktiv ska inte 
heller leda till att medlemsstaterna vidtar 
några åtgärder som strider mot landets 
konstitutionella regler om föreningsfrihet, 
tryckfrihet och yttrandefrihet i andra 
medier.

3. Detta direktiv ska inte påverka 
skyldigheten att respektera de 
grundläggande rättigheter och 
rättsprinciper som återges i artikel 6 i 
fördraget om Europeiska unionen, bland 
annat rätten till försvar för personer som 
är föremål för straffrättsliga förfaranden, 
och alla skyldigheter som åligger rättsliga 
myndigheter i detta avseende ska kvarstå 
opåverkade. Detta direktiv ska inte heller 
leda till att medlemsstaterna vidtar några 
åtgärder som strider mot landets 
grundläggande konstitutionella regler,
bl.a. om föreningsfrihet, tryckfrihet och 
yttrandefrihet i andra medier.

Or. pt

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

I detta direktiv gäller följande definitioner: I detta direktiv gäller följande definitioner: 

-aa) utfärdande stat: den medlemsstat där 
utredningsordern utfärdades,
-ab) verkställande stat: den medlemsstat 
som verkställer utredningsordern och i 
vilken den person som omfattas av den 
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begärda utredningsåtgärden, eller den 
handling, uppgift eller föremål som ska 
beslagtas, undersökas eller inspekteras 
befinner sig,

a) utfärdande myndighet: a) utfärdande myndighet: en domare, 
domstol, undersökningsdomare eller 
allmän åklagare som är behörig i det 
berörda fallet.

i) en domare, domstol, 
undersökningsdomare eller allmän åklagare 
som är behörig i det berörda fallet, eller
ii) en annan rättslig myndighet, enligt den 
utfärdande statens definition, som i det 
enskilda fallet handlar i egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta 
om bevisinhämtning i enlighet med 
nationell lagstiftning.

b) verkställande myndighet: en myndighet 
som har behörighet att erkänna eller 
verkställa en utredningsorder i enlighet 
med detta direktiv. Den verkställande 
myndigheten ska vara en myndighet som är 
behörig att vidta den utredningsåtgärd som 
avses i utredningsordern i ett liknande 
nationellt ärende.

b) verkställande myndighet: en rättslig
myndighet som har behörighet att erkänna 
eller verkställa en utredningsorder i 
enlighet med detta direktiv. Den 
verkställande myndigheten ska vara en 
myndighet som är behörig att beordra den 
utredningsåtgärd som avses i 
utredningsordern i ett liknande nationellt 
ärende.

Or. pt

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1. Utredningsordern som återges i 
formuläret i bilaga A ska fyllas i och 
undertecknas av den utfärdande 
myndigheten, som också ska intyga att 
innehållet är riktigt.

1. Utredningsordern som återges i 
formuläret i bilaga A ska fyllas i och 
undertecknas av den utfärdande 
myndigheten, som också ska intyga att 
innehållet är riktigt och korrekt.

Or. pt
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Motivering

Syftet med detta tillägg är att garantera att den utfärdande myndigheten intygar inte bara att 
innehållet i det formulär som ligger till grund för utredningsordern är riktigt utan även att det 
är korrekt.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

Artikel 5a
1. En utredningsorder får utfärdas först 
när den utfärdande myndigheten är 
övertygad om att följande villkor 
uppfyllts:
a) Utfärdandet av utredningsordern är 
nödvändigt och står i proportion till syftet 
med de förfaranden som anges i artikel 4.
b) De utredningsåtgärder som nämns i 
utredningsordern skulle ha beordrats på 
samma villkor i ett liknande nationellt 
fall.
2. Uppfyllandet av dessa villkor ska i varje 
enskilt fall bedömas av den utfärdande 
myndigheten. I undantagsfall ska en 
bedömning göras av myndigheten i den 
verkställande staten om det finns starka 
skäl att anta, på grundval av tydliga och 
objektiva bevis, att åtgärderna inte är 
proportionerliga och inte kan användas i 
ett internt förfarande i den utfärdande 
staten.
3. Efter att det har skett en granskning av 
utredningsorderns överensstämmelse med 
villkoren för utfärdande, ska den i 
enlighet med direktivet godkännas av en 
domare, domstol, undersökningsdomare 
eller åklagare innan den översänds till 
den verkställande myndigheten.

Or. pt
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Motivering

Punkt 1 motiveras av att proportionalitetsprincipen är ett allt viktigare konstitutionellt krav i 
flertalet medlemsstater, vilket fastställs i artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna (i ett demokratiskt samhälle får rätten till privatliv endast 
inskränkas om detta är nödvändigt). Detta innebär att åtgärdens omfattning alltid måste stå i 
proportion till det eftersträvade målet. Dessutom bekräftas det på nytt att en utredningsorder 
måste bedömas av en domare, domstol, undersökningsdomare eller åklagare.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1. Den utfärdande myndigheten ska 
översända utredningsordern till den 
verkställande myndigheten på ett sätt som 
gör det möjligt för den verkställande staten 
att få en skriftlig uppteckning och att 
fastställa äktheten. All vidare officiell 
kommunikation ska ske direkt mellan den 
utfärdande och den verkställande 
myndigheten.

1. Den utfärdande myndigheten ska 
översända utredningsordern, som ska ha 
ifyllts i enlighet med artikel 5, till den 
verkställande myndigheten på ett sätt som 
gör det möjligt för den verkställande staten 
att få en skriftlig uppteckning och att 
fastställa äktheten. 

Or. pt

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1a. All vidare officiell kommunikation ska 
ske direkt mellan den utfärdande och den 
verkställande myndigheten.

Or. pt
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

3. Om den utfärdande myndigheten så 
önskar, kan översändandet ske genom det 
europeiska rättsliga nätverkets säkra
telekommunikationssystem.

3. Om den utfärdande myndigheten så 
önskar, kan översändandet ske genom det 
europeiska rättsliga nätverkets 
telekommunikationssystem.

Or. pt

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

6a. Inom ramen för denna artikel bör det 
inrättas autentiseringssystem så att endast 
auktoriserade organ har tillgång till 
databaser med personuppgifter och får 
hantera dessa databaser.

Or. pt

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

2. Om den utfärdande myndigheten enligt 
artikel 8.3 bistår vid verkställigheten av 
denna utredningsorder i den verkställande 
staten, får den, utan att detta påverkar de 
anmälningar som gjorts i enlighet med 
artikel 28.1 c, rikta en utredningsorder som 
kompletterar den tidigare utredningsordern 
direkt till den verkställande myndigheten i 

2. Om den utfärdande myndigheten enligt 
artikel 8.3 medverkar vid verkställigheten 
av denna utredningsorder i den 
verkställande staten, får den, utan att detta 
påverkar de anmälningar som gjorts i 
enlighet med artikel 28.1 c, rikta en 
utredningsorder som kompletterar den 
tidigare utredningsordern direkt till den 
verkställande myndigheten i samband med 
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samband med sin närvaro i den staten. sin närvaro i den staten.

Or. pt

Motivering

Enligt denna artikel är det möjligt att utfärda en utredningsorder som ett komplement till en 
tidigare utfärdad utredningsorder (7.1). Det klargörs också att om den utfärdande 
myndigheten är närvarande vid verkställigheten av utredningsåtgärden i den verkställande 
staten får den under denna verkställighet översända en kompletterande utredningsorder 
direkt till den verkställande myndigheten. Den nya utredningsordern behöver därför inte 
utfärdas i den utfärdande staten, och det är inte heller nödvändigt att översända den via 
centrala myndigheter om sådana har utsetts enligt artikel 6.2.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1. Den verkställande staten ska utan krav 
på vidare formaliteter erkänna en 
utredningsorder som översänts i enlighet 
med artikel 6 och ska utan dröjsmål vidta 
nödvändiga åtgärder för att verkställa den 
på samma sätt och på samma villkor som 
om utredningsåtgärden i fråga hade begärts 
av en myndighet i den verkställande staten, 
såvida inte denna myndighet beslutar att 
åberopa något av skälen för 
icke-erkännande eller icke-verkställighet 
enligt artikel 10 eller något av skälen för 
att skjuta upp verkställigheten enligt 
artikel 14.

1. Den verkställande staten ska utan krav 
på vidare formaliteter erkänna en 
utredningsorder som översänts i enlighet 
med artikel 6 och ska utan dröjsmål vidta 
nödvändiga åtgärder för att verkställa den 
på samma sätt och på samma villkor som 
om utredningsåtgärden i fråga hade begärts 
av en myndighet i den verkställande staten, 
med undantag för om denna myndighet 
beslutar att åberopa något av skälen för 
icke-erkännande eller icke-verkställighet 
enligt artikel 10 eller något av skälen för 
att skjuta upp verkställigheten enligt 
artikel 14.

Or. pt
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

3. Den utfärdande myndigheten får begära 
att en eller flera myndigheter i den 
utfärdande staten bistår de behöriga 
myndigheterna i den verkställande staten 
vid verkställandet av utredningsordern. 
Den verkställande myndigheten ska 
uppfylla begäran, förutsatt att ett sådant 
deltagande inte strider mot de 
grundläggande rättsprinciperna i den 
verkställande staten.

3. Den utfärdande myndigheten får begära 
att en eller flera myndigheter i den 
utfärdande staten bistår de behöriga 
myndigheterna i den verkställande staten 
vid verkställandet av utredningsordern, i 
den mån de myndigheter som utsetts av 
den utfärdande staten vore kapabla att 
bistå vid verkställandet av de 
utredningsåtgärder som nämns i 
utredningsordern i ett liknande nationellt 
fall. Den verkställande myndigheten ska 
uppfylla begäran, förutsatt att ett sådant 
deltagande inte strider mot de 
grundläggande rättsprinciperna i den 
verkställande staten eller skadar dess 
grundläggande nationella 
säkerhetsintressen.

Or. pt

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

3a. De myndigheter från den utfärdande 
staten som är närvarande i den 
verkställande staten ska följa lagen i den 
verkställande staten under verkställandet 
av utredningsordern. Den utfärdande 
staten har inga brottsbekämpande 
befogenheter på den verkställande statens 
territorium.

Or. pt
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

3b. De utfärdande och verkställande 
myndigheterna ska samråda med 
varandra på lämpligt sätt i syfte att 
underlätta tillämpningen av denna artikel.

Or. pt

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

b) den utredningsåtgärd som där anges 
finns enligt den verkställande statens 
lagstiftning, men endast kan användas för 
en förteckning över brott eller en 
brottskategori som inte omfattar det brott 
som avses i utredningsordern, eller

b) den utredningsåtgärd som där anges inte 
skulle vara tillåtlig i ett liknande 
nationellt fall, eller

Or. pt

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led -aa (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

-aa) verkställigheten skulle inkräkta på 
ne bis in idem-principen,

Or. pt
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Motivering

Det första skälet rör ne bis idem-principen, som innebär att ingen får åtalas eller dömas 
två gånger för samma handlingar och samma straffbara beteende. Den har fastställts som en 
individuell rättighet i internationella rättsliga instrument om mänskliga rättigheter, t.ex. i 
protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 4) och i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 50), och erkänns i 
alla rättsordningar som genomsyras av idén om respekt och skydd för de grundläggande 
friheterna. Ne bis idem-principen är särskilt viktig i dagens situation med ökande 
gränsöverskridande brottslighet och då problemen avseende jurisdiktion för straffrättsliga 
förfaranden blir alltmer invecklade.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led -ab (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

-ab) utredningsordern rör uppgifter som 
inte utgör ett brott eller en förseelse enligt 
den verkställande statens lagstiftning,

Or. pt

Motivering

Det andra skälet: om utredningsordern rör uppgifter som inte utgör ett brott eller en förseelse 
enligt den verkställande statens lagstiftning.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led -ac (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

-ac) utredningsordern rör straffrättsliga 
handlingar som
i) enligt den verkställande statens 
lagstiftning i sin helhet eller till största del 
eller huvudsakligen anses ha begåtts på 
dess territorium eller motsvarande plats,
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ii) har begåtts utanför den utfärdande 
statens territorium och som det enligt den 
verkställande statens lagstiftning inte är 
möjligt att inleda rättsliga förfaranden 
mot, om de begås utanför den statens 
territorium,

Or. pt

Motivering

Det tredje skälet: i) Om utredningsordern rör straffrättsliga handlingar som enligt den 
verkställande statens lagstiftning i sin helhet eller till största del eller huvudsakligen anses ha 
begåtts på dess territorium eller motsvarande plats. I detta fall är det uppenbart att den 
verkställande staten kommer att hävda att den ensam är behörig att inleda förfaranden och 
göra utredningar på detta område. ii) Om utredningsordern rör straffrättsliga handlingar 
som har begåtts utanför den utfärdande statens territorium och som det enligt den 
verkställande statens lagstiftning inte är möjligt att inleda rättsliga förfaranden mot, om de 
begås utanför den statens territorium.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

a) det enligt lagen i den verkställande 
staten finns immunitet eller privilegier som 
gör det omöjligt att verkställa 
utredningsordern,

a) det enligt lagen i den verkställande 
staten finns immunitet eller privilegier som 
gör det omöjligt att verkställa 
utredningsordern; om befogenheten att 
upphäva immunitet eller privilegier ligger 
hos en myndighet i den verkställande 
staten får den verkställande myndigheten 
begära att denna befogenhet omedelbart 
ska utövas; om befogenheten att upphäva 
immunitet eller privilegier ligger hos en 
myndighet i en annan stat eller hos en 
internationell organisation ska den 
utfärdande myndigheten begära att denna 
befogenhet utövas,

Or. pt
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Motivering

Det fjärde skälet rör immunitet och privilegier som förekommer enligt lagstiftningen i den 
verkställande staten. Det är underförstått att den verkställande myndigheten, om det är troligt 
att immuniteten eller privilegierna kan upphävas inom en skälig tidsfrist, i stället kan besluta 
att skjuta upp verkställandet i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

aa) det finns regler som fastställer eller 
begränsar det straffrättsliga ansvaret med 
avseende på tryckfriheten eller 
yttrandefriheten i andra medier, vilket gör 
det omöjligt att verkställa 
utredningsordern,

Or. pt

Motivering

Det femte skälet avser förekomsten av regler som rör tryckfriheten eller yttrandefriheten i 
andra medier, vilket gör det omöjligt att verkställa utredningsordern.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led ba (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

ba) det finns tydliga och objektiva bevis 
för att en grundläggande rättighet som 
fastställs i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna eller i europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna har kränkts eller om 
verkställandet av en åtgärd tydligt skulle 
strida mot de grundläggande nationella 
konstitutionella principerna i fråga om 
straffrättsliga förfaranden,
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Or. pt

Motivering

Det sjätte skälet för vägran rör kränkningen av grundläggande rättigheter som fastställs i de 
främsta internationella instrumenten såsom Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna samt kränkningen av grundläggande nationella konstitutionella principer i 
fråga om straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led bb (nytt)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

bb) åtgärden inte har godkänts av en 
domare i ett fall där åtgärden inte har 
utfärdats av en domare i den utfärdande 
staten, trots att ett sådant krav finns i den 
verkställande staten,

Or. pt

Motivering

Det åttonde skälet för vägran rör fall då utredningsåtgärden inte har godkänts av en rättslig 
myndighet, dvs. en domare, när krav på detta föreligger i den verkställande staten, dvs. enligt 
dess konstitutionella traditioner.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

d) utredningsordern har utfärdats i 
samband med ett förfarande enligt 
artikel 4 b och c och åtgärden inte skulle 
vara tillåten i ett liknande nationellt ärende.

d) utredningsordern har utfärdats i 
samband med ett förfarande enligt 
artikel 4 b och c och åtgärden inte skulle 
vara tillåten enligt lagstiftningen i den 
verkställande staten i ett liknande 
nationellt ärende.
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Or. pt

Motivering

Det tionde skälet för vägran hänger samman med att den europeiska utredningsordern inte 
bara kan användas för bevisinhämtning i straffrättsliga förfaranden utan även i vissa typer av 
administrativa förfaranden med straffrättsliga inslag (artikel 4). Det är inte rimligt att 
kombinera denna tillämpning vid administrativa förfaranden med en utvidgning till samtliga 
utredningsåtgärder. Ett visst handlingsutrymme bör finnas kvar för den verkställande staten i 
detta avseende. Därför nämns omständigheten att utredningsordern är utfärdad inom ramen 
för administrativa förfaranden och inte i ett straffrättsligt förfarande som en möjlig grund för 
vägran.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1a. I fråga om brott rörande skatter, tullar 
och valutatransaktioner är det inte möjligt 
att vägra erkännande eller verkställighet 
med motiveringen att lagen i den 
verkställande staten inte föreskriver 
samma typ av skatt eller avgift eller inte 
innehåller samma bestämmelser om tullar 
och valutatransaktioner som lagen i den 
utfärdande staten.

Or. pt

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1b. Om utredningsordern är ofullständig 
eller om den synbarligen har fyllts i på ett 
felaktigt sätt samt i de fall som avses i 
punkt 1 aa, ba, b och c, ska den 
verkställande myndigheten, innan den 
fattar beslut om att inte erkänna eller inte 
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verkställa en utredningsorder, helt eller 
delvis, på lämpligt sätt samråda med den 
utfärdande myndigheten och när så är 
lämpligt uppmana denna att utan 
dröjsmål tillhandahålla alla nödvändiga 
uppgifter.

Or. pt

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 13

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de 
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas endast i talan som väckts vid en 
domstol i den utfärdande staten.

1. Berörda parter, inklusive tredje man i 
god tro, får vidta rättsliga åtgärder mot 
erkännandet och verkställandet av en 
utredningsorder, för att försvara sina 
rättmätiga intressen, i en domstol i den 
verkställande staten.
2. De sakliga skälen för utfärdandet av en 
utredningsorder får prövas endast i talan 
som väckts vid en domstol i den utfärdande 
staten.

3. Efter att rättsliga åtgärder har vidtagits
i enlighet med punkt 1 ska den rättsliga 
myndigheten informeras om grunden och 
skälen för åtgärden så att den kan utöva 
sina processrättsliga rättigheter.
4. Förutsatt att behovet av att garantera 
utredningssekretessen inte ifrågasätts, i 
enlighet med artikel 18.1, ska 
myndigheterna i den utfärdande och den 
verkställande staten tillhandahålla 
berörda parter relevant och lämplig 
information för att garantera att dessa 
kan utöva rätten att vidta rättsliga 
åtgärder och rätten att väcka talan i 
enlighet med ovanstående punkter.
5. Den verkställande staten ska skjuta upp 
översändandet av det bevismaterial som 
inhämtats genom verkställandet av 
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utredningsordern i avvaktan på resultatet 
av tillämpningen av ett rättsmedel.

Or. pt

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

a) verkställigheten riskerar att inverka 
menligt på en pågående brottsutredning 
eller lagföring av brott, under den tid som 
den verkställande staten bedömer skäligt, 
eller

a) den inhämtade bevisningen visar sig 
vara relevant även för en pågående 
brottsutredning eller lagföring av brott, 
eller riskerar att inverka menligt på en 
sådan brottsutredning eller lagföring av 
brott, under den tid som den verkställande 
staten bedömer skäligt, eller

Or. pt

Motivering

Artikel 14 hänvisar till möjligheten att skjuta upp erkännandet eller verkställandet av en 
utredningsorder. Ett sådant uppskjutande är möjligt om verkställigheten av utredningsordern 
skulle inverka menligt på en pågående brottsutredning eller lagföring av brott, eller om den 
berörda bevisningen redan används i andra straffrättsliga förfaranden. Tiden för uppskovet 
måste vara så kort som möjligt, i enlighet med vad som anges i artikel 14 2.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1a. Förutsatt att föremålen, handlingarna 
eller uppgifterna i fråga är relevanta även 
för andra förfaranden, får den 
verkställande myndigheten via en 
uttrycklig begäran och efter att ha samrått 
med den utfärdande myndigheten 
tillfälligt översända bevismaterialet, under 
förutsättning att det kommer att 
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återbördas till den verkställande staten 
när det inte längre behövs i den 
utfärdande staten eller vid ett annat 
tillfälle som de behöriga myndigheterna 
kommit överens om.

Or. pt

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 16

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

När tjänstemän från den utfärdande staten 
befinner sig på den verkställande statens 
territorium i samband med tillämpningen 
av detta direktiv ska de likställas med 
tjänstemän i den verkställande staten när 
det gäller brott som de utsätts för eller 
begår.

När tjänstemän från den utfärdande staten, 
inom ramen för tillämpningen av detta 
direktiv, befinner sig på den verkställande 
statens territorium ska de likställas med 
tjänstemän i den verkställande staten när 
det gäller brott som de utsätts för eller 
begår.

Or. pt

Motivering

Det finns flera situationer där den utfärdande statens tjänstemän får närvara i den 
verkställande staten medan utredningsordern verkställs. I artikel 8.3 anges uttryckligen en 
möjlighet för sådan närvaro, men det kan också inträffa t.ex. under pågående hemliga 
operationer eller kontrollerade leveranser. Därför krävs regler om civilrättsligt och 
straffrättsligt ansvar. Artikel 16 tar upp frågan om brott som tjänstemän från den utfärdande 
staten utsätts för eller begår och föreskriver att dessa tjänstemän ska likställas med 
tjänstemän i den verkställande staten.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

2a. Den utfärdande medlemsstat vars 
tjänstemän har förorsakat en person 
skada på den verkställande statens 
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territorium ska ersätta denna stat för de 
belopp den har betalat ut för offrens eller 
personernas räkning.

Or. pt

Motivering

Syftet är att fastställa bestämmelser för att tillåta skadeståndsanspråk som kan lämnas in till 
följd av handlingar som begåtts av en medlemsstats tjänstemän på en annan medlemsstats 
territorium. Den medlemsstat på vars territorium skadan har förorsakats är emellertid skyldig 
att först ersätta skadan på samma sätt som om den hade förorsakats av dess egna tjänstemän. 
I detta fall ska den andra medlemsstaten ersätta hela det utbetalade beloppet.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

Sekretess Sekretess och hantering av 
personuppgifter

Or. pt

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

2a. Den utfärdande myndigheten ska i 
enlighet med sin lagstiftning och förutsatt 
att den verkställande myndigheten inte 
lämnar andra anvisningar säkerställa att 
sekretessen upprätthålls för en uppgift 
eller ett bevismaterial som lämnats av den 
verkställande myndigheten, med 
undantag för när de utredningar eller 
förfaranden som anges i 
utredningsordern kräver att sekretessen 
hävs.
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Or. pt

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1. En utredningsorder får utfärdas för en 
tillfällig överföring av en frihetsberövad
person i den verkställande staten i syfte att 
vidta en utredningsåtgärd vars 
genomförande kräver personens närvaro på 
den utfärdande statens territorium, under 
förutsättning att denne inom utsatt tid 
återbördas av den verkställande staten.

1. En utredningsorder får utfärdas för en 
tillfällig överföring av en person som 
frihetsberövats i den verkställande staten 
inom ramen för ett pågående fall i syfte 
att vidta en utredningsåtgärd vars 
vidtagande kräver personens närvaro på 
den utfärdande statens territorium, under 
förutsättning att denne inom utsatt tid 
återbördas av den verkställande staten.

Or. pt

Motivering

Denna artikel rör en situation där den utfärdande myndigheten kräver att en person som 
frihetsberövats i den verkställande staten ska vara närvarande i den utfärdande staten. Denna 
typ av överföring har införts i detta direktiv i avsikt att t.ex. säkerställa att personen är 
tillgänglig för förhör i den utfärdande staten och att det är möjligt att vid ett senare tillfälle 
verkställa en utredningsåtgärd.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led a

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

a) användningen av telefonkonferens 
strider mot grundläggande rättsprinciper i 
den verkställande staten, eller

a) användningen av telefonkonferens 
strider mot grundläggande rättigheter och 
mot grundläggande rättsprinciper i den 
verkställande statens lagstiftning, eller

Or. pt
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Motivering

Förhör via telefonkonferens kan vara till särskilt stor nytta i situationer där det krävs ett 
vittnesmål eller ett uttalande från en sakkunnig. I denna artikel fastställs det att en 
utredningsorder får utfärdas för hörande genom telefonkonferens när den person som ska 
höras som vittne eller sakkunnig av de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat befinner sig i 
en annan medlemsstat. Den fastställer de regler som ska tillämpas vid framställningar om 
hörande genom telefonkonferens. I artikel 22.2 föreskrivs ytterligare två skäl för vägran 
utöver de som anges i artikel 10.1.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 25

Utkastet från gruppen av medlemsstater Ändringsförslag

1. En utredningsorder får utfärdas i syfte 
att under en bestämd period övervaka de 
banktransaktioner som genomförs på ett 
eller flera konton som anges i 
utredningsordern.

1. En utredningsorder får utfärdas i syfte 
att under en bestämd period övervaka de 
banktransaktioner som genomförs på ett 
eller flera konton som anges i 
utredningsordern.

2. Varje medlemsstat ska, på de villkor 
som anges i artikeln, vidta de åtgärder som 
behövs för att informationen i punkt 1 ska 
kunna lämnas.

2. Varje medlemsstat ska, på de villkor 
som anges i artikeln, vidta de åtgärder som 
behövs för att informationen i punkt 1 ska 
kunna lämnas inom ramen för 
övervakningen av en banktransaktion.

3. Den utfärdande staten ska i sin 
utredningsorder ange varför den anser att 
den begärda informationen är relevant för 
utredningen av brottet.

3. Den utfärdande staten ska i sin 
utredningsorder ange varför den anser att 
den begärda informationen är relevant för 
utredningen av brottet.

4. De behöriga myndigheterna i den 
utfärdande och den verkställande 
medlemsstaten ska komma överens om hur 
övervakningen ska genomföras i praktiken.

4. De behöriga myndigheterna i den 
utfärdande och den verkställande 
medlemsstaten ska komma överens om hur 
övervakningen ska genomföras i praktiken.

4a. De utfärdande och verkställande 
myndigheterna ska se till att sådana 
bankuppgifter som erhållits i 
sammanhang som inte är kopplade till 
utredningen behandlas konfidentiellt; 
således ska de inte röja dessa uppgifter för 
tredje part eller använda dem i andra 
syften än de som motiverade begäran.
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MOTIVERING

Det traditionella rättsliga samarbetet är inte anpassat till dagens verklighet i EU. Således är 
antagandet av detta direktiv utan tvekan ett steg i rätt riktning då det bidrar till att stärka 
konstruktionen av det europeiska straffrättsliga området. Antagandet tydliggör spänningen 
mellan framsteg och avsägande av självbestämmande, vilket sker för att garantera säkerheten 
och skyddet för de grundläggande rättigheterna.

Utmaningen i samband med den europeiska integrationen på det straffrättsliga området är 
naturligtvis att säkerställa att de grundläggande rättigheterna respekteras och garanteras. Det 
är signifikant att det i inledningen till stadgan om de grundläggande rättigheterna uttryckligen 
hänvisas till området med ”frihet, säkerhet och rättvisa”, med tanke på dess synnerligen 
känsliga natur när det gäller grundläggande rättigheter och friheter. Man behöver inte 
påminna om att en sådan garanti måste vara ”verklig” och inte ”formell”. En väl underbyggd 
och genomtänkt utveckling av ett europeiskt straffrättsligt område innebär därför att man i 
unionen måste garantera att det sker en rättslig kontroll av respekten för de grundläggande 
rättigheterna.

Betydelsen av ett europeiskt straffrättsligt område är i dag uppenbar som en prioritering inom 
ramen för den europeiska integrationen, med tanke på den stegvisa liberaliseringen av de 
traditionella samarbetsmekanismerna. Efter att ha främjat polisiärt och rättsligt samarbete, 
som ett sätt att kompensera för avskaffandet av de inre gränserna, går EU nu längre än detta 
mellanstatliga samarbete för att stegvis inrätta ett homogent straffrättsligt område.

Arbetet måste genomföras med utgångspunkt i följande principer: ömsesidigt erkännande, 
samordning av utredningar och skydd för de grundläggande rättigheterna vid straffrättsliga 
förfaranden. På detta sätt uppfylls de villkor som fastställs i artikel 82 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Kopplingen mellan det ömsesidiga erkännandet och 
harmonisering bekräftas på nytt, vilket innebär att ömsesidigt erkännande inte är möjligt utan 
harmonisering.

Man behöver inte påminna om att ett av målen för den europeiska integrationsprocessen är 
just att främja den fria rörligheten för personer, utan att göra avkall på deras säkerhet, genom 
inrättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.


