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Förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv

om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

MOTIVERING

Syftet med förslaget till direktiv är att skapa ett enda effektivt och flexibelt instrument för 
inhämtande av bevis i en annan medlemsstat inom ramen för straffrättsliga förfaranden.

För närvarande är de rättsliga myndigheterna tvungna använda två olika system, nämligen 
ömsesidig rättslig hjälp och ömsesidigt erkännande. Det första systemet har gett upphov till ett stort 
antal konventioner och protokoll.1 Det kan användas för alla ärenden oavsett vilken slags
utredningsåtgärd eller vilket slags bevismaterial det rör sig om. Ömsesidigt erkännande, 
å andra sidan, kan endast användas för de delar som omfattas av ett av de instrument som hittills har 
antagits. Det finns i dag två instrument för ömsesidigt erkännande som är tillämpliga på 
bevisupptagning: rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i 
Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (nedan kallat rambeslutet 
om frysningsbeslut)2 och rådets rambeslut 2008/978/RIF av den 18 december 2008 om en europeisk 
bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i 
straffrättsliga förfaranden (nedan kallat rambeslutet om bevisinhämtningsordern), som endast är 
tillämpligt på redan existerande bevismaterial.

Det faktum att många instrument är tillämpliga på ömsesidig rättslig hjälp och att ömsesidig rättslig 
hjälp och ömsesidigt erkännande förekommer samtidigt leder till ett splittrat förfaringssätt som 
försvårar de rättsliga myndigheternas arbete, vilket är tvärtemot det man vill uppnå med ömsesidigt 
erkännande. I Stockholmsprogrammet, som antogs den 11 december 2009, slog Europeiska rådet 
fast att man bör gå vidare med inrättandet av ett övergripande system för bevisupptagning 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 

  
1 Se den detaljerade redogörelse som bifogas detta förslag för närmare information 

(9288/10 ADD 2 COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13 CODEC 384).
2 EUT L 196, 2.8.2003, s. 45.
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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 bevisinhämtningsordern, som i största möjliga mån omfattar alla typer av bevis och 
innehåller tidsfrister för verkställighet och som så långt det är möjligt begränsar skälen för vägran.

I den detaljerade redogörelse som bifogas detta förslag (.../10 COPEN ...) finns en ingående 
beskrivning av de problem som den nuvarande situationen ger upphov till. Dessutom förklaras 
tankegången bakom det föreliggande förslaget.

Det nya instrumentet innebär följande viktiga förändringar:

- En förenkling av förfarandet genom att man skapar ett enda instrument (det nya direktivet) 
och därigenom ersätter alla befintliga instrument för bevisupptagning, inklusive konventioner 
om ömsesidig rättslig hjälp, rambeslutet om frysningsbeslut och rambeslutet om 
bevisinhämtningsordern.

- Inriktning på den undersökningsåtgärd som ska verkställas (som i ömsesidig rättslig hjälp) 
och inte på den typ av bevismaterial som ska inhämtas (som i rambeslutet om 
bevisinhämtningsordern). 

- Begränsningar av möjligheterna att vägra att verkställa eller erkänna den europeiska 
utredningsordern.

- Ett snabbare förfarande.

- Praktiska förbättringar som möjligheten för tjänstemän från den utfärdande staten att bistå vid 
verkställandet av den europeiska utredningsordern i den verkställande staten.

KAPITEL I – DEN EUROPEISKA UTREDNINGSORDERN

Artikel 1: Definition av den europeiska utredningsordern och skyldighet att verkställa den

Denna artikel innehåller en definition av den europeiska utredningsordern. Det förtydligas att det 
främsta syftet med ordern är en specifik utredningsåtgärd. I punkt 3 bekräftas de grundläggande 
rättigheternas och de grundläggande rättsprincipernas betydelse, vilket är fallet i alla instrument om 
ömsesidigt erkännande i straffrättsliga förfaranden.
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Artikel 2: Definitioner

I artikel 2 definieras flera begrepp som används i förslaget.
Definitionerna av utfärdande och verkställande myndighet behandlas i artikel 2 a och b. Denna 
artikel ska läsas tillsammans med artikel 28.1 a, enligt vilken medlemsstaterna ska meddela vilka 
myndigheter som utses till utfärdande och verkställande myndighet och tillsammans med 
artikel 6.2, där det ges möjlighet att utse centrala myndigheter. De centrala myndigheterna kan 
emellertid endast ha en administrativ roll vid översändandet av den europeiska utredningsordern.

a) utfärdande myndighet: flertalet medlemsstater kommer troligen att använda led i, där det 
föreskrivs att en domare, domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare ska utses till 
den myndighet som är behörig att utfärda en europeisk utredningsorder. För att ta hänsyn till 
de olika nationella systemen är det dock enligt led ii möjligt att utse ett annat slags rättslig 
myndighet, om denna i det enskilda fallet handlar i egenskap av utredande myndighet i 
straffrättsliga förfaranden med behörighet att besluta om bevisinhämtning i det berörda fallet. 
En medlemsstat kan t.ex. utse en polismyndighet som utfärdande myndighet för den 
europeiska utredningsordern, men endast om denna polismyndighet har behörighet att besluta 
om utredningsåtgärden i fråga på nationell nivå. Denna lösning överensstämmer med 
befintliga ömsesidiga rättsliga instrument samt med rambeslutet om bevisinhämtningsordern. 
Det sistnämnda är emellertid inte lika flexibelt eftersom det innefattar ett 
godkännandeförfarande som innebär att den verkställande staten kan kräva att den 
medlemsstat som utser t.ex. polismyndigheter som utfärdande myndigheter ska se till att den 
europeiska bevisinhämtningsordern godkänns av en rättslig myndighet i egentlig bemärkelse 
(en domare, åklagare, domstol eller undersökningsdomare). Detta godkännandeförfarande 
tillhör de ytterligare komplikationer som den europeiska bevisinhämtningsordern medförde 
jämfört med ömsesidig rättslig hjälp och det krävs därför en förenkling. Den lösning som 
föreslås i utkastet till direktiv är dessutom förenlig med principen om ömsesidigt erkännande.
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b) verkställande myndighet: det är också medlemsstaternas sak att besluta om vilken myndighet 
som ska utses till verkställande myndighet. Medlemsstaterna har emellertid inte fullständig 
handlingsfrihet eftersom den verkställande myndigheten ska vara en myndighet som är 
behörig att vidta den utredningsåtgärd som avses i den europeiska utredningsordern i ett 
liknande nationellt ärende. Om det utfärdas en europeisk utredningsorder om husrannsakan på 
en viss plats i medlemsstat A, måste den verkställande myndigheten vara en myndighet som i 
ett liknande nationellt ärende skulle vara behörig att besluta om en husrannsakan på platsen i 
fråga.

Artikel 3: Den europeiska utredningsorderns räckvidd

Artikel 3 är en central del av förslaget. Såsom förklaras ovan och i den detaljerade redogörelsen är 
ett av huvudsyftena med förslaget att underlätta rättsligt samarbete på detta område genom att 
ersätta alla befintliga instrument (och följaktligen både instrumentet om ömsesidig rättslig hjälp och 
instrumentet om ömsesidigt erkännande) med en enda ram. Den europeiska utredningsordern måste 
därför i princip omfatta samtliga utredningsåtgärder i syfte att inhämta bevis. Denna bestämmelse 
anges i artikel 3.1.

Några åtgärder kräver emellertid särskilda bestämmelser som det är lämpligare att behandla separat. 
Detta gäller inrättandet av en gemensam utredningsgrupp och bevisinhämtning inom en gemensam 
utredningsgrupp (artikel 3.2 a), som regleras både i artikel 13 i konventionen av den 29 maj 2000 
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater1 (nedan kallad 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000)) och i rambeslut 2002/465/RIF av 
den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper2. För att inrätta gruppen krävs det t.ex. att 
man undertecknar ett komplicerat avtal. När det gäller att inhämta bevis inom gruppen är den 
gemensamma utredningsgruppens mervärde just att bevismaterial cirkulerar fritt inom gruppen 
vilket betyder att det inte finns något behov av en europeisk utredningsorder bland dess 
medlemmar. Undantaget omfattar också två typer av avlyssning av telemeddelanden, för vilka det 

finns komplicerade bestämmelser i artiklarna 18-22 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
(2000). Dessa gäller avlyssning av telemeddelanden som sänds via satellit samt avlyssning av 

  
1 EGT C 197, 12.7.2000, s. 3. Se även: Förklarande rapport, EGT C 379, 29.12.2000, s. 7.
2 EGT L 162, 20.6.2002, s. 1.
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telemeddelanden med omedelbart överförande till den ansökande medlemsstaten. Om man inför 
sådana bestämmelser i den europeiska utredningsordern skulle den nya ramens enhetlighet 
påverkas, och detta är heller inte nödvändigt eftersom dessa utredningsåtgärder i hög grad är 
separata och det följaktligen inte finns något behov av att föreskriva en möjlighet för den ansökande 
eller utfärdande myndigheten att föra in dem i samma begäran som andra utredningsåtgärder. 
Samarbete vid genomförandet av dessa åtgärder kommer fortfarande att vara möjligt enligt de 
befintliga bestämmelserna, som ersätts endast om de gäller åtgärder som omfattas av den europeiska 
utredningsordern (se artikel 29).

Det är viktigt att notera att endast dessa former av avlyssning av telemeddelanden är undantagna 
från den europeiska utredningsorderns tillämpningsområde. Vanlig avlyssning av telemeddelanden 
omfattas av artikel 27 i förslaget, där det anges flexibla regler i detta avseende.

Artikel 4: Förfaranden för vilka den europeiska utredningsordern får utfärdas

När det gäller vilka typer av förfaranden för vilka den europeiska utredningsordern får utfärdas 
grundar sig förslaget helt och hållet på artikel 5 i rambeslutet om bevisinhämtningsordern. Den 
europeiska utredningsorden är avsedd för inhämtning av bevis i straffrättsliga förfaranden, men den 
omfattar också vissa administrativa förfaranden som har straffrättsliga inslag och som uppfyller 
vissa kriterier. Trots att artikel 4 i förslaget och artikel 5 i rambeslutet om bevisinhämtningsordern 
är identiska, är bestämmelserna om administrativa förfaranden inte helt och hållet desamma. 

Eftersom den europeiska utredningsorderns räckvidd väsentligt utökas och den nu omfattar nästan 
alla utredningsåtgärder, har ett nytt skäl till vägran införts som gör det möjligt att vägra att 
verkställa den europeiska utredningsordern om den har utfärdats för icke-straffrättsliga förfaranden
(artikel 10.1 d).

Artikel 5: Den europeiska utredningsorderns innehåll och form

Själva utredningsordern är det formulär som återfinns i bilagan, vederbörligen ifyllt och 
undertecknat av den utfärdande myndigheten (artikel 5.1). Formuläret är därför inte något "intyg" 
som åtföljer ett separat beslut, vilket är fallet med flera instrument för ömsesidigt erkännande 
(se t.ex. rambeslutet om frysningsbeslut). Den lösning som har valts för den europeiska 
utredningsordern är densamma som för den europeiska arresteringsordern och den europeiska 
bevisinhämtningsordern, där den utfärdande myndigheten bara ska översända ett dokument.
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När det gäller språk (artikel 5.2) liknar lösningen den som valts för andra instrument om ömsesidigt 
erkännande. Varje medlemsstat ska, i egenskap av verkställande stat, besluta på vilket språk den 
europeiska utredningsordern ska översändas. Varje medlemsstat måste godta europeiska 
utredningsorder som översatts till eller utfärdats på ett av dess officiella språk, men i artikel 5.2 
uppmanas medlemsstaterna också att ange eventuella ytterligare språk.

Skyldigheten att anmäla vilka språk som varje medlemsstat godtar anges i artikel 28.1 b.

KAPITEL II - FÖRFARANDEN OCH RÄTTSSÄKERHETSGARANTIER SOM SKA 
IAKTTAS AV DEN UTFÄRDANDE STATEN

Artikel 6: Översändande av den europeiska utredningsordern

Artikel 6 om översändande av den europeiska arresteringsordern har samma innehåll som artikel 8 
i rambeslutet om bevisinhämtningsordern, vilket är standardlydelsen för instrument om ömsesidigt 
erkännande. All officiell kommunikation ska ske genom direkta kontakter mellan den utfärdande 
och den verkställande myndigheten (artikel 6.1). Det är emellertid möjligt att utse centrala 
myndigheter som ska bistå de rättsliga myndigheterna. De får medverka vid översändandet och 
mottagandet av den europeiska utredningsordern, men detta gäller enbart de administrativa 
uppgifterna (artikel 6.2). Skyldigheten att anmäla användningen av en central myndighet föreskrivs 
i artikel 28.1 c.

Andra punkter gäller användningen av det europeiska rättsliga nätverket (artikel 6.3 och 6.4) och 
skyldigheten för en myndighet som felaktigt har mottagit en europeisk utredningsorder att 
översända den till den behöriga verkställande myndigheten (artikel 6.5). I artikel 6.6 bekräftas 
principen om direkta kontakter mellan behöriga myndigheter samt möjligheten till bistånd från de 
centrala myndigheterna (artikel 6.6).
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Artikel 7: En europeisk utredningsorder med anknytning till tidigare utredningsorder

Artikel 7 grundar sig på artikel 9 i rambeslutet om bevisinhämtningsordern. Den ger möjlighet att 
utfärda en europeisk utredningsorder för att komplettera en europeisk utredningsorder som 
översänts tidigare (artikel 7.1). Det klargörs också att om den utfärdande myndigheten är 
närvarande vid verkställigheten av åtgärden får den under denna verkställighet rikta den europeiska 
utredningsorder som kompletterar den tidigare utredningsordern direkt till den utfärdande 
myndigheten. Den nya europeiska utredningsordern behöver därför inte utfärdas i den utfärdande 
staten, och i detta fall är det heller inte nödvändigt att översända den europeiska utredningsordern 
via centrala myndigheter om sådana har utsetts enligt artikel 6.2.

KAPITEL III - FÖRFARANDEN OCH RÄTTSSÄKERHETSGARANTIER SOM SKA 
IAKTTAS AV DEN VERKSTÄLLANDE STATEN

Artikel 8: Erkännande och verkställighet

Enligt artikel 8.1 ska den verkställande staten "utan krav på vidare formaliteter erkänna en 
europeisk utredningsorder (…) 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 (…)". Denna bestämmelser förtydligar den tillämpliga 
lagstiftningen. Beslutet att vidta utredningsåtgärder fattas av den utfärdande myndigheten i enlighet 
med dess nationella lagstiftning när den utfärdar den europeiska utredningsordern. Den 
verkställande myndigheten får endast invända mot detta beslut genom att använda de skäl för 
vägran som anges i artikel 10. Själva genomförandet av åtgärden kommer emellertid att regleras av 
den verkställande statens lagstiftning.

När det gäller exempelvis en europeisk utredningsorder som utfärdats för en husrannsakan har den 
utfärdande myndigheten behörighet att besluta om huruvida husrannsakan är en nödvändig åtgärd i 
ärendet i fråga (se även artikel 8.1 som ger en viss flexibilitet när det gäller valet av åtgärd).
Villkoren för husrannsakan kommer emellertid att regleras av den verkställande statens lagstiftning. 
Om det är möjligt att genomföra en husrannsakan på natten i den utfärdande staten men inte i den 
verkställande staten är det enligt artikel 8.1 möjligt för den verkställande myndigheten att 
genomföra åtgärden under dagen i enlighet med sin egen lagstiftning.
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Det faktum att tillämplig lag för villkoren för genomförandet av åtgärden är den verkställande 
statens lag kan emellertid leda till problem när det gäller tillåtlighet av bevis i den utfärdande staten. 
Förslaget innehåller därför i artikel 8.2 en bestämmelse som redan finns i konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp (2000) och i instrument om ömsesidigt erkännande. Den gör det möjligt för 
den utfärdande myndigheten att i den europeiska utredningsordern ange vilka formaliteter som 
måste följas för att garantera att bevisen är tillåtliga. Den verkställande myndigheten är skyldig att 
rätta sig efter dessa formaliteter såvida de inte strider mot de grundläggande bestämmelserna i den 
verkställande staten. Genom denna praktiska lösning blir behovet av att se till att bevis är tillåtliga 
förenligt med bestämmelsen om tillämplig lag.

Artikel 8.3 är ny jämfört med befintliga EU-instrument. Den ger en tydlig rättslig grund för 
närvaron av en behörig myndighet från den utfärdande staten i syfte bistå de verkställande 
myndigheterna när en europeisk utredningsorder verkställs. Det finns inget hinder mot en sådan 
närvaro i de befintliga instrumenten, men det faktum att det saknas en uttrycklig hänvisning eller 
skyldighet bidrar till att man inte ansöker om eller beviljar sådan närvaro i tillräcklig utsträckning. 
Denna närvaro kan exempelvis vara av avgörande betydelse när det gäller att garantera att bevis är 
tillåtliga eller att utfärda kompletterande europeiska utredningsorder när en åtgärd verkställs 
(se artikel 7.2) Artikel 8.3 utgör inte enbart en rättslig grund utan skapar också en skyldighet för den 
verkställande staten att godta en sådan närvaro av en behörig myndighet från den utfärdande staten. 
Den garanterar emellertid också tillräcklig flexibilitet genom att det anges att närvaro kan nekas om 
denna skulle strida mot de grundläggande rättsprinciperna i den verkställande staten. Syftet med 
närvaron är att bistå den verkställande myndigheterna. I skäl 11 klargörs att detta inte innebär att 
myndigheterna i den utfärdande staten ges några brottsbekämpande befogenheter på den 
verkställande statens territorium.

Det bör också noteras att artikel 8.3 inte är tillämplig enbart på den utfärdande myndighetens 
närvaro utan i större utsträckning på de "behöriga myndigheterna" och kan exempelvis alltså 
tillämpas på den polis som leder utredningen i den utfärdande staten. Slutligen bör noteras att 
straffrättsligt och civilrättsligt ansvar för handlingar som begåtts av berörda personer i den 
verkställande staten omfattas av artiklarna 16 och 17.
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Artikel 9: Vidtagande av en annan typ av utredningsåtgärd

En av de huvudsakliga förändringarna i den europeiska utredningsordern jämfört med den 
europeiska bevisinhämtningsordern är att utredningsordern grundas på en utredningsåtgärd som ska 
verkställas medan bevisinhämtningsordern grundas på en särskild typ av bevis som ska inhämtas. 
Därför, och i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande, är det den utfärdande myndigheten 
som beslutar vilken typ av utredningsåtgärd som ska verkställas.

Genom artikel 9 tillförs den flexibilitet som krävs för denna bestämmelse, och det blir möjligt för 
den verkställande myndigheten att välja en annan typ av åtgärd än den som anges i den europeiska 
utredningsordern i tre olika situationer:

- Artikel 9.1 a: När den utredningsåtgärd som anges i utredningsordern inte finns enligt den 
verkställande statens lagstiftning. I denna situation är det helt enkelt omöjligt att verkställa 
åtgärden. Den utfärdande myndigheten får också hjälp genom att en annan åtgärd får 
användas vilket garanterar att något resultat ändå kommer att uppnås.

- Artikel 9.1 b: När den utredningsåtgärd som anges i utredningsordern 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 den europeiska utredningsordern. 
Detta omfattar exempelvis en situation där utredningsordern utfärdas för avlyssning av en 
misstänkts telekommunikation och avlyssning av telekommunikation i den verkställande 
staten endast får användas för en förteckning över brott som inte omfattar det brott som nämns 
i den europeiska utredningsordern. I ett sådant fall skulle det vara orimligt att ålägga den 
verkställande staten att utföra den åtgärden.

- Artikel 9.1 c: När den utredningsåtgärd som den verkställande myndigheten har valt kommer 
att ge samma resultat som den åtgärd som anges i den europeiska utredningsordern men med 
användning av mindre tvingande åtgärder. Denna möjlighet ger utrymme för viss flexibilitet i 
den mån det förväntade resultatet av den åtgärd som den utfärdande myndigheten beslutat om 
kommer att uppnås.

Artikel 9.1 ska läsas tillsammans med artikel 10.1 c som gör det möjligt att vägra att verkställa den 
europeiska utredningsordern om det, i de fall som omfattas av artikel 9.1, inte finns någon alternativ 
åtgärd.
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Om den verkställande myndigheten avser att, i enlighet med artikel 9.1, använda en annan åtgärd än 
den som den utfärdande myndigheten har beslutat om, är det viktigt att se till att detta inte får 
oväntade konsekvenser för utredningen, särskilt när det gäller tillåtligheten av bevis och de resultat 
som ska uppnås. Därför föreskrivs i artikel 9.2 en skyldighet att informera den utfärdande 
myndigheten, som får möjlighet att dra tillbaka den europeiska utredningsordern. Den utfärdande 
myndigheten har också möjlighet att omarbeta utredningsordern och t.ex. besluta att en tredje typ av 
åtgärd ska användas.

Artikel 10: Skäl för icke-erkännande eller icke-verkställighet

En av de stora förändringar som detta förslag för med sig jämfört med både ömsesidig rättslig hjälp 
och rambeslutet om bevisinhämtningsordern är en ytterligare begränsning av skälen för vägran. 
Förteckningen över skäl för att vägra att verkställa en begäran om ömsesidig rättslig hjälp är kort 
men själva skälen är mycket vida, särskilt med hänvisningen till suveränitet och den allmänna 
ordningen. Huvudbestämmelsen i detta avseende är artikel 2 i den europeiska konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp (tidigare inbördes rättshjälp) i brottmål från 1959 (CETS nr 30), nedan 
kallad konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (1959). En av de komplikationer som den 
europeiska bevisinhämtningsordern för med sig har sitt ursprung i den långa förteckningen i 
artikel 13 i rambeslutet om bevisinhämtningsordern.

I artikel 10.1 i förslaget begränsas skälen för vägran till fyra fall.

- Det första skälet, a, avser immunitet eller privilegier enligt lagen i den verkställande staten. 
Man utgår från att i de fall det är sannolikt att immuniteten eller privilegiet kan upphävas 
inom en rimlig tidsfrist, kan den verkställande myndigheten i stället besluta att skjuta upp 
verkställandet i enlighet med artikel 14.

- Det andra skälet har kopierats från artikel 13.1 g i rambeslutet om bevisinhämtningsordern. 
Därigenom blir det möjligt att vägra verkställa den europeiska utredningsordern" om 
verkställigheten i ett enskilt fall skulle skada väsentliga nationella säkerhetsintressen, äventyra 
informationskällan eller innebära användning av sekretessbelagda uppgifter om särskild 
underrättelseverksamhet". Ett sådant skäl kan endast åberopas från fall till fall.
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- Det tredje skälet hänger samman med bestämmelsen om att det är den utfärdande 
myndigheten som beslutar om vilken åtgärd som ska verkställas och med den flexibilitet som 
krävs för att denna bestämmelse ska fungera. Enligt artikel 9.1 a och b har den verkställande 
myndigheten möjlighet att använda en annan åtgärd än den som nämns i den europeiska 
utredningsordern om den berörda åtgärden inte finns enligt den verkställande statens 
lagstiftning eller om den berörda åtgärden endast kan användas för en förteckning över brott 
eller en brottskategori som inte omfattar det brott som avses i den europeiska 
utredningsordern. Men sådana alternativa åtgärder finns inte alltid. Om det inte finns någon 
alternativ åtgärd är det tillåtet att vägra verkställa utredningsordern (artikel 10.1 c).

- Det fjärde skälet för vägran hänger samman med att den europeiska utredningsordern inte 
bara kan användas för inhämtande av bevis i straffrättsliga förfaranden utan även i vissa typer 
av administrativa förfaranden med straffrättsliga inslag (artikel 4). Det är orimligt att 
kombinera denna tillämpning vid administrativa förfaranden, som också finns med i 
rambeslutet om bevisinhämtningsordern, med en utvidgning till alla utredningsförfaranden. 
Ett visst handlingsutrymme bör finnas kvar för den verkställande staten i detta avseende. 
Därför nämns omständigheten att den europeiska utredningsordern är utfärdad inom ramen för 
administrativa förfaranden och inte i ett straffrättsligt förfarande som en möjlig grund för 
vägran.

I artikel 10.2 betonas behovet av lämpligt samråd mellan de inblandade myndigheterna.

Artikel 11: Tidsfrister för erkännande och verkställighet

Behovet av att snabba upp förfarandet och undvika onödigt dröjsmål är uppenbart. I många fall 
leder samarbete mellan de berörda myndigheterna, särskilt genom direkta kontakter, till att begäran 
om ömsesidig rättslig hjälp verkställs effektivt och snabbt. Men det är också väl känt att begäran i 
alltför många fall helt enkelt inte besvaras eller handläggs alltför långsamt.

Artikel 4.4 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000) har redan lett till vissa förbättringar 
genom att det har blivit obligatoriskt, när den anmodade myndigheten vet att den inte kommer att 
kunna följa tidsfristerna i begäran, att kontakta den ansökande myndigheten och ange hur lång tid 
som uppskattningsvis behövs för verkställandet. Någon tvingande bestämmelse om förfarandets 
längd finns emellertid inte.
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I rambeslutet om bevisinhämtningsordern föreslogs däremot tydliga tidsfrister, nämligen 30 dagar 
för erkännande av bevisinhämtningsordern och ytterligare 30 dagar för att genomföra själva 
åtgärden, dock med en möjlighet till undantag från dessa bestämmelser (artikel 15). Den strategi 
som följs i det föreliggande förslaget grundas delvis på denna lösning. 

Förslaget förväntas dock leda till väsentliga förbättringar genom införande av en ny princip att 
"beslutet om erkännande eller verkställighet ska fattas och utredningsåtgärden vidtas lika skyndsamt 
och med samma prioritetsgrad som för ett liknande nationellt ärende, dock alltid inom de tidsfrister 
som anges i denna artikel". Flertalet av de dröjsmål som nu uppstår bör kunna undvikas om den 
principen följs, vilket bör vara fallet i ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa. Den 
principen uttrycks här som en rättslig skyldighet som införs i artikel 11.1 och blir grunden för 
bestämmelsen om tidsfrister för erkännande och verkställighet. De övriga bestämmelserna finns 
med för att komplettera principen.

Bestämmelserna innehåller även särskilda tidsfrister, men i artikel 11.2 klargörs att den 
verkställande myndigheten ska sträva efter att verkställa den europeiska utredningsordern ännu 
snabbare om så begärs i utredningsordern. Där läggs också till en uttrycklig möjlighet för den 
utfärdande myndigheten att uppge att åtgärden måste genomföras en särskild dag. Detta kan vara 
användbart exempelvis när husrannsakan måste genomföras samtidigt på flera platser.

I artikel 11.3 bibehålls den tidsfrist om 30 dagar som redan finns i rambeslutet om 
bevisinhämtningsordern (artikel 15.2) för beslutet om verkställighet eller erkännande av den 
europeiska utredningsordern. Genom artikel 11.5 tillförs viss flexibilitet, som i rambeslutet om 
bevisinhämtningsordern, med möjligheten att skjuta upp beslutet, men bestämmelsen är strängare 
än rambeslutet om bevisinhämtningsordern eftersom det föreskrivs att beslutet i alla fall måste 
fattas inom sammanlagt 60 dagar. I rambeslutet om bevisinhämtningsordern finns ingen sådan 
tidsfrist. 
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I artikel 11.4 bibehålls också en tidsfrist för genomförandet av själva åtgärden. 
Tillämpningsområdet är emellertid mycket större (den europeiska bevisinhämtningsordern 
omfattade endast redan existerande bevismaterial), och 60-dagarsperioden enligt rambeslutet om 
bevisinhämtningsordern är i detta förslag förlängd till 90 dagar. Det finns också en möjlighet att 
förlänga perioden utan någon begränsning. Det måste vara möjligt att fatta ett beslut inom 

30-60 dagar om huruvida den europeiska utredningsordern kan verkställas eller inte, men även om 
det skulle vara möjligt att genomföra åtgärden inom tre månader, så leder den europeiska 
utredningsorderns stora omfattning i fråga om utredningsåtgärder till att en större flexibilitet är 
nödvändig.

Artikel 12: Överlämnande av bevismaterial

Artikel 12 i förslaget, som gäller överlämnande av bevismaterial, grundas på artikel 15.5 och 15.6 i 
rambeslutet om bevisinhämtningsordern. De inhämtade bevisen ska överlämnas utan onödigt 
dröjsmål till den utfärdande myndigheten, och den verkställande myndigheten kan kräva att bevisen 
återlämnas till den verkställande staten så snart som de inte längre behövs i den utfärdande staten. 
I artikel 12.1 klargörs det att den utfärdande myndigheten får begära att bevisen omedelbart ska 
överlämnas till de myndigheter som närvarar vid verkställandet av den europeiska utredningsordern. 
Den verkställande myndigheten måste efterfölja denna begäran om det är möjligt enligt den 
myndighetens nationella lagstiftning.

Artikel 13: Rättsmedel

Enligt artikel 13 ska rättsmedel vara tillgängliga för de berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. Eftersom detta förslag innehåller ett allmänt system och inte skiljer mellan de olika 
typerna av utredningsåtgärder är det inte lämpligt att i detta förslag lägga fram ett gemensamt 
system för rättsmedel. Det är emellertid nödvändigt, enligt principen om ömsesidigt erkännande, att 
förhindra att grunden för en europeisk utredningsorder prövas i talan som väckts vid en domstol i 
den verkställande staten.



9288/10 ADD 1 BL/mfo,ss 15
DG H 2B SV

Artikel 14: Grunder för uppskjutande av erkännande eller verkställighet

I artikel 14 anges standardlydelsen i instrument om ömsesidigt erkännande för att möjliggöra 
uppskjutande av erkännande eller verkställighet av den europeiska utredningsordern. Uppskjutande 
är möjligt om verkställigheten av den europeiska utredningsordern skulle inverka menligt på en 
pågående brottsutredning eller lagföring av brott eller om de berörda bevisen redan används inom
ramen för andra straffrättsliga förfaranden. Tiden för uppskovet måste vara så kort som möjligt.

Artikel 15: Upplysningsplikt

Förslaget måste innebära en avvägning mellan en förenkling av förfarandet (vilket innebär att 
undvika onödig administration) och tillräcklig information till den utfärdande myndigheten om hur 
förfarandet framskrider i den verkställande staten.

I artikel 15.1 säkerställs att den utfärdande myndigheten, inom en vecka efter det att 
utredningsordern har mottagits, får grundläggande information om den verkställande myndighet 
som ansvarar för förfarandet. Den informationen bekräftar att den europeiska utredningsordern har 
tagits emot och att förfarandet pågår. Den möjliggör också för den utfärdande myndigheten att ta 
direkt kontakt med den verkställande myndigheten, t.ex. för att komplettera den europeiska 
utredningsordern med ytterligare åtgärder att verkställa eller med ytterligare information.

I artikel 15.2 föreskrivs ytterligare skyldigheter för den verkställande myndigheten att informera 
den utfärdande myndigheten under förfarandets gång. Detta omfattar även information om den 
europeiska utredningsordern är ofullständig eller uppenbart felaktig, om ytterligare åtgärder kan 
vara lämpliga, om de formaliteter och förfaranden som den utfärdande myndigheten begär inte kan 
iakttas eller om verkställigheten av den europeiska utredningsordern har vägrats eller skjutits upp.



9288/10 ADD 1 BL/mfo,ss 16
DG H 2B SV

Artiklarna 16 och 17: Tjänstemäns ansvar

Det finns flera situationer där den utfärdande statens tjänstemän får närvara i den verkställande 
staten medan den europeiska 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. 
Artiklarna 16 och 17 grundas på artiklarna 15 och 16 i konventionen om ömsesidig rättslig 
hjälp (2000), som följer av artiklarna 42 och 43 i 1990 års Schengenkonvention.

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.

Civilrättsligt ansvar regleras i artikel 17. I den förklarande rapporten om konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp (2000) anges under artikel 16: Syftet med denna artikel är att tillhandahålla 
bestämmelser för att tillgodose eventuella skadeståndskrav efter åtgärder som genomförts av 
tjänstemän i en medlemsstat på en annan medlemsstats territorium. Den grundregel som skall 
tillämpas är att en medlemsstat skall ansvara för de skador som eventuellt förorsakas av dess 
tjänstemän under åtgärdernas genomförande. Den medlemsstat där skadan förorsakades skall dock 
i första rummet ersätta skadan enligt samma grunder som om skadan hade förorsakats av dess egna 
tjänstemän. I ett sådant fall skall den andra medlemsstaten fullt ut återbetala den eventuella 
ersättning som betalats ut till offren eller till dem som kräver skadestånd för offrens räkning. Utan 
att det påverkar denna återbetalning eller eventuella krav den kan ställa på tredje man, t.ex. de 
polismän som genomförde åtgärderna, får den medlemsstat där skadan förorsakades inte ställa 
några andra krav på ersättning.

Artikel 18: Sekretess

De flesta europeiska utredningsorder kommer att innehålla information som måste skyddas för att 
säkra utredningen. Detsamma gäller information som ska överföras som ingår i bevis som inhämtats 
vid verkställandet av den europeiska utredningsordern. Artikel 18.1–18.3 bygger på artikel 33 i 
Europarådets konvention av den 8 november 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och 
förverkande av vinning av brott. Här fastställs medlemsstaternas skyldighet att vidta nödvändiga 
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åtgärder för att säkerställa att både de utfärdande och de verkställande myndigheterna upprätthåller 
sekretessen för informationen och underrättar varandra om de inte kan uppfylla sekretesskraven 
fullständigt.

Artikel 18.4 grundas på artikel 4 i 2001 års protokoll till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp. 
Den behandlar specifikt europeiska utredningsorder som utfärdats för att erhålla bankinformation 
(se artiklarna 23–25). Artikel 18.4 ålägger medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att bankerna inte avslöjar för bankkunden eller annan tredje person att en utredning 
pågår.

KAPITEL IV - SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA UTREDNINGSÅTGÄRDER

Detta instrument ger en samlad ram för bevisinhämtningen. Det krävs emellertid ytterligare 
bestämmelser för vissa typer av utredningsåtgärder som bör ingå i den europeiska utredningsordern. 
De flesta av dessa åtgärder har behandlats i olika artiklar i konventionen om ömsesidig rättslig 
hjälp (2000) och 2001 års protokoll till denna konvention. Dessa artiklar har legat till grund för 
detta nya instrument. Syftet med att införa dessa bestämmelser i instrumentet är huvudsakligen att 
tillhandahålla fler uppgifter än för det allmänna systemet. Vissa undantag från det allmänna 
systemet finns också i form av ytterligare skäl för vägran.

Artikel 19: Tillfällig överföring av frihetsberövade personer till den utfärdande staten i 
utredningssyfte

Artikel 19 gäller situationer där den utfärdande staten begär att en person som är frihetsberövad i 
den verkställande staten ska vara närvarande i den utfärdande staten. Situationen behandlas i 
artikel 11 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (1959). Även om artikel 11 i konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp (1959) ingår i konventionens kapitel III, som inte direkt berör 
bevisinhämtning, ingår den typen av överföring i instrumentet om den europeiska utredningsordern 
eftersom överföringen beslutas för att möjliggöra att en utredningsåtgärd genomförs efteråt. Syftet 
är t.ex. att se till att personen står till förfogande för förhör i den utfärdande staten.
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I artikel 19.2 anges skäl för icke-erkännande, vilka gäller utöver de skäl som anges för det allmänna 
systemet för den europeiska utredningsordern i artikel 10. Dessa ytterligare skäl, som grundas på 
artikel 11 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (1959), är att den frihetsberövade personen 
inte samtycker, att hans närvaro krävs vid ett stundande straffrättsligt förfarande på den mottagande 
partens territorium och att överföringen kan förlänga tiden i fängsligt förvar.

Artikel 19.3–19.8 ger inte anledning till någon särskild kommentar. I artikel 19.9 föreskrivs att 
kostnader i samband med överföringen ska bäras av den utfärdande staten, vilket redan är fallet 
enligt artikel 20 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (1959).

Artikel 20: Tillfällig överföring av frihetsberövade personer till den utfärdande staten i 
utredningssyfte

Artikel 20, som bygger på artikel 9 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000), rör också 
överföring av en frihetsberövad person. Artikel 19 avser en situation där en person som är 
frihetsberövade i den verkställande staten ska överföras till den utfärdande staten medan artikel 20 
gäller frihetsberövade i den utfärdande staten som förväntas överföras till den verkställande staten. 
En sådan överföring kan vara nödvändig t.ex. för att den misstänkte ska föras till brottsplatsen (i fall 
där brottet har begåtts i den verkställande staten).

I artikel 20.2 anges skäl för icke-erkännande, på grundval av artikel 9 i konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp (2000), vilka gäller utöver de skäl som anges för det allmänna systemet för den 
europeiska utredningsordern i artikel 10. Det första ytterligare skälet har samband med den 
betydelse som den berörda personens föregående samtycke har i några medlemsstater. Det andra 
ytterligare skälet gäller fall där de berörda myndigheterna inte kan komma överens om 
arrangemangen för den tillfälliga överföringen.

Artikel 20.3 och 20.4 rör samtycke från den person som ska överföras. Liksom i konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp (2000) är det de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning som avgör 
om samtycke krävs eller inte. Varje medlemsstat får ange att detta samtycke alltid kommer att 
krävas eller att det kommer att krävas under vissa omständigheter. I artikel 28.1 d fastställs en 
skyldighet att underrätta kommissionen om detta krav eller dessa villkor, så att den utfärdande 
staten känner till detta innan den utfärdar den europeiska utredningsordern.
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Artikel 20.5 kräver inga ytterligare förklaringar.

I artikel 20.6 upprepas den princip som anges i artikel 19.9, men eftersom personen i detta fall hålls 
frihetsberövad i den verkställande staten klargörs det att de kostnader som bärs av den utfärdande 
staten, vilket t.ex. omfattar kostnaderna för överföring av personen, inte omfattar kostnaderna i 
samband med att personen hålls frihetsberövad i den verkställande staten.

Artikel 21: Hörande genom videokonferens

Artikel 21 bygger på artikel 10 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000) och de 
förklaringar som följer är också i stor utsträckning kopierade ur den förklarande rapporten till 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000).

Såsom förklaras i den rapporten har utvecklingen av ny teknik gjort det möjligt för en person i ett 
land att kommunicera med en person i ett annat land via en direkt videolänk. Artikel 21 är utformad 
för att tjäna som grund för och underlätta användningen av detta förfarande för att överbrygga 
svårigheter som kan uppkomma i brottmål när en person befinner sig i en medlemsstat och närvaro 
vid ett förhör i en annan medlemsstat inte är önskvärd eller möjlig. Artikeln gäller i allmänhet 
förhör av sakkunniga och vittnen, men kan under särskilda omständigheter enligt artikel 21.10 
också tillämpas på förhör av tilltalade personer.

I artikel 21.1 klargörs det att en europeisk utredningsorder får utfärdas i den utfärdande staten i 
syfte att en person som befinner sig i den verkställande staten ska höras genom videokonferens. De 
omständigheter under vilka en sådan utredningsorder får utfärdas är att den utfärdande myndigheten 
begär att den berörda personen ska höras som vittne eller sakkunnig, och att det är olämpligt eller 
omöjligt för honom eller henne att resa till den staten för förhör. "Olämpligt" kan till exempel vara 
tillämpligt på fall där vittnet är mycket ungt eller mycket gammalt eller sjukligt; "omöjligt" kan 
exempelvis omfatta fall där vittnet skulle utsättas för allvarlig fara genom att infinna sig i den 
utfärdande medlemsstaten.
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I princip är det obligatoriskt att verkställa den europeiska utredningsordern, men liksom i 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000) kan verkställighet vägras om den skulle strida mot 
de grundläggande rättsprinciperna i den verkställande staten. Detta är ett ytterligare skäl för 
icke-erkännande jämfört med de skäl som anges i artikel 10.1 som en del av standardsystemet för 
den europeiska utredningsordern (artikel 21.2). I detta sammanhang innebär hänvisningen till "dess 
grundläggande rättsprinciper" att verkställighet av en europeisk utredningsorder inte får vägras 
enbart av det skälet att förhör av vittnen och sakkunniga genom videokonferens inte föreskrivs i 
den verkställande statens lagstiftning, eller att ett eller flera närmare villkor för förhör genom 
videokonferens inte uppfylls enligt den nationella lagstiftningen (se den förklarande rapporten till 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000)).

I artikel 21.2 föreskrivs också att verkställighet får vägras om den verkställande staten inte har de 
tekniska hjälpmedel som behövs för en videokonferens, men i artikel 21.3 klargörs det att den 
utfärdande staten får ställa dessa medel till förfogande.

Enligt artikel 21.4 ska den skyldighet att samråda med den utfärdande myndigheten som anges i 
artikel 10.2 också tillämpas på fall där den verkställande myndigheten avser att åberopa ett av de 
ytterligare skäl som rör grundläggande rättsprinciper eller avsaknad av tekniska hjälpmedel. 

Hörande genom videokonferens grundas på det faktum att det är omöjligt eller olämpligt för vittnet 
eller den sakkunnige att inställa sig personligen (artikel 21.1). I den europeiska utredningsordern 
måste skälen till detta anges. Det är dock uteslutande den utfärdande medlemsstatens sak att 
bedöma de relevanta omständigheterna (artikel 21.1 och 21.5).

De regler som ska följas när ett förhör äger rum genom videokonferens fastställs i artikel 21.6.

- Särskilt anges i led a att en rättslig myndighet i den verkställande staten ska närvara, och om 
så är nödvändigt ingripa för att bland annat se till att den medlemsstatens grundläggande 
rättsprinciper inte kränks under förhöret.

- Enligt led b ska åtgärder för att garantera skyddet för den person som ska förhöras vid behov 
överenskommas mellan de relevanta behöriga myndigheterna. Det kan röra sig om att 
tillämpa eventuell lagstiftning om skydd för personer som ska förhöras som kan finnas i den 
utfärdande medlemsstaten.

- I led c anges att förhör ska hållas direkt av eller under ledning av den utfärdande statens 
rättsliga myndigheter i enlighet med dess egen lagstiftning. 
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- Utan att det påverkar led e ska personen som ska höras genom videokonferens inte ha färre 
rättigheter än han eller hon skulle ha haft vid rättsliga förhandlingar i den utfärdande staten.

- Dessutom åläggs den verkställande myndigheten i led d att vid behov och på begäran av den 
utfärdande medlemsstaten eller den berörda personen ställa en tolk till förfogande för den 
person som ska förhöras.

- I led e ges garantier för personen i fråga, enligt vilka han eller hon har rätt att åberopa sådan 
rätt att inte vittna som han eller hon skulle ha enligt antingen den verkställande eller den 
utfärdande medlemsstatens lagstiftning. Om denna rätt åberopas ankommer det på den 
rättsliga myndighet som håller förhöret att avgöra om den är tillämplig, givetvis med 
förbehåll för att den verkställande medlemsstatens rättsliga myndighet är skyldig att vidta 
nödvändiga åtgärder för att hålla förhöret i enlighet med denna stats grundläggande 
rättsprinciper. De relevanta rättsliga myndigheterna bör samråda om varje åberopande av 
rätten att inte vittna vid ett förhör.

I artikel 21.7 fastställs att protokoll från videokonferenser ska upprättas av den verkställande statens 
rättsliga myndighet och översändas till den utfärdande staten. I denna artikel fastställs vilka 
uppgifter som ska ingå i "protokollet". Sakinnehållet i förhöret berörs inte av detta. Det bör dock 
även noteras att de berörda medlemsstaterna, om inte annat föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning, får komma överens om särskilda arrangemang i fråga om protokollet på grund av 
behovet att garantera skyddet för de berörda personerna, däribland andra deltagare i den 
verkställande staten än den förhörda personen. Till följd av en sådan överenskommelse kan till 
exempel namnen på vissa personer som var närvarande vid förhöret i den verkställande staten 
utelämnas i protokollet, men deras respektive funktion bör i förekommande fall uppges.

Med tanke på de betydande kostnader det kan röra sig om, fastställs i artikel 21.8 regeln att vissa 
kostnader som uppkommer på grund av ett förhör genom videokonferens ska betalas tillbaka till 
den verkställande staten av den utfärdande staten. Det står emellertid den verkställande 
medlemsstaten fritt att helt eller delvis avstå från denna återbetalning.
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I artikel 21.9 anges det att den verkställande staten, om en person vid ett förhör genom 
videokonferens vägrar att vittna eller vittnar falskt, måste kunna behandla personen på samma sätt 
som om han eller hon skulle förhöras enligt den statens nationella förfaranden. Detta följer av att 
skyldigheten att vittna vid en videokonferens enligt denna artikel uppkommer enligt den 
verkställande medlemsstatens lagstiftning. Syftet med artikeln är särskilt att garantera att vittnet 
underkastas samma slags konsekvenser av sitt beteende som de som tillämpas vid ett inhemskt mål 
utan videokonferens, om han eller hon inte fullgör skyldigheten att vittna. När de problem som tas 
upp i punkt 9 uppstår, kan den utfärdande och den verkställande myndigheten kommunicera med 
varandra angående punktens tillämpning. Detta kommer normalt att innebära att myndigheten i den 
utfärdande stat som håller förhöret snarast möjligt förser den verkställande myndigheten med den 
information som är nödvändig för att den senare ska kunna vidta lämpliga åtgärder mot vittnet eller 
den sakkunnige.

Enligt artikel 21.10 kan medlemsstaterna utsträcka tillämpningen av denna artikel till hörande av 
tilltalade personer genom videokonferens. Enligt konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000) 
var detta bara en möjlighet som lämnade medlemsstaterna fullständig handlingsfrihet. En 
icke-bindande bestämmelse skulle inte vara förenlig med det aktuella förslaget. Flexibilitet 
garanteras emellertid genom ytterligare skäl för vägran rörande fall där den tilltalade personen inte 
samtycker till att höras genom videokonferens eller där verkställighet av den europeiska 
utredningsordern strider mot lagen i den verkställande staten.

Artikel 22: Hörande genom telefonkonferens

Artikel 22 bygger på artikel 11 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000). Som det 
förklarades i rapporten till den konventionen är förhör genom telefonkonferens ett annat område där 
telekommunikationer kan användas inom ramen för ömsesidig rättslig hjälp. Sådana förhör kan vara 
till särskilt stor nytta i situationer där det exempelvis krävs ett vittnesmål angående ett rutinärende. 
Dessutom kan de ordnas och genomföras mycket enkelt och till låga kostnader. I denna artikel 
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fastställs vilka arrangemang som ska tillämpas mellan medlemsstaterna vid framställningar om 
hörande genom telefonkonferens. Det bör dock noteras att ingenting i artikel 22 syftar till att 
undergräva de rutiner som förekommer i vissa medlemsstater och som innebär att en person får 
höras som vittne per telefon från utlandet, eventuellt i konsulära lokaler, utan bistånd från den 
medlemsstat där personen befinner sig.

I artikel 22.1 fastställs det att den europeiska utredningsordern får utfärdas för hörande genom 
telefonkonferens när en person som ska höras som vittne eller sakkunnig av de rättsliga 
myndigheterna i en medlemsstat befinner sig i en annan medlemsstat.

I artikel 22.2 anges två skäl för vägran utöver de som återfinns i artikel 10.1. Verkställighet av en 
europeisk utredningsorder som utfärdats för en telefonkonferens får vägras om användningen av 
telefonkonferens strider mot den verkställande statens grundläggande rättsprinciper och om vittnet 
eller den sakkunnige inte samtycker till att höras genom denna metod. Den verkställande staten får 
vad gäller de praktiska arrangemangen för förhöret i enlighet med punkt 4 kräva att bestämmelserna 
i artikel 21.6 och artikel 21.9 ska gälla i tillämplig utsträckning vid förhöret. Artikel 21.8 gäller 
automatiskt om inte medlemsstaterna kommer överens om något annat.

Artikel 23: Information om bankkonton

Artiklarna 23–25 bygger på artiklarna 1–3 i 2001 års protokoll till konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp, vilka behandlar bankinformation. Varje artikel behandlar en av följande tre åtgärder: 
erhållande av information om bankkonton (artikel 23), erhållande av information om tidigare 
genomförda banktransaktioner (artikel 24) och kontinuerlig övervakning av framtida 
banktransaktioner (artikel 25). Följande förklaringar har också i stor utsträckning kopierats ur den 
förklarande rapporten till 2001 års protokoll till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp.
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Artikel 23 omfattar europeiska utredningsorder som utfärdas för att erhålla information om 
bankkonton som innehas eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person. Skyldigheten enligt 
artikel 23.2 omfattar även möjligheten att spåra bankkonton på hela den verkställande statens 
territorium. Denna artikel medför inte en skyldighet för medlemsstaterna att upprätta ett 
centraliserat register över bankkonton utan ger varje medlemsstat frihet att själv besluta hur den 
effektivt kan följa bestämmelsen. Om den verkställande myndigheten lyckas spåra några 
bankkonton på landets territorium är den skyldig att meddela den utfärdande staten kontonumret 
och alla närmare uppgifter. 

Artikel 23 omfattar endast bankkonton som innehas eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk 
person som är föremål för en brottsutredning. Även konton för vilka en sådan person innehar 
fullmakt omfattas på vissa villkor (artikel 23.3)

Konton som kontrolleras av den person som är föremål för utredning inbegriper konton för vilka 
den personen är den verkliga förmånstagaren, och detta gäller oberoende av om dessa konton 
innehas av en fysisk person, en juridisk person eller ett organ som agerar i egenskap av eller som 
ombud för förvaltningsfonder eller andra instrument för förvaltning av fonder för ett särskilt 
ändamål, där instiftarna eller förmånstagarna inte är kända. Begreppet verklig förmånstagare
definieras i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism1.

Konton för vilka personen som är föremål för förfarandena innehar fullmakt omfattas som sådana 
av begreppet konton som "kontrolleras" av den personen, men för sådana konton gäller en särskild 
bestämmelse (artikel 23.3). De omfattas inte automatiskt. Det förutsätts att behovet av sådan 
information uttryckligen anges av den utfärdande myndigheten i den europeiska utredningsordern. 
Dessutom förutsätts det att informationen kan tillhandahållas inom rimlig tid. Detta uttryckssätt 
innebär att den verkställande myndigheten inte är skyldig att göra alla tänkbara ansträngningar för 
att få fram informationen, oberoende av hur dyrt och tidskrävande det blir, utan bara att göra rimliga 
ansträngningar i förhållande till resurserna och till hur viktigt och brådskande fallet är.

  
1 EUT L 309, 25.5.2005, s. 15.
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Den verkställande myndigheten kommer att kunna göra denna bedömning på grundval av den 

information som den utfärdande myndigheten är skyldig att tillhandahålla enligt artikel 23.6. En 

anledning till dessa restriktioner är att det ofta är svårare att få information om fullmakter, även om 

den "finns hos den kontoförande banken". Informationen kanske till exempel inte är tillgänglig via 

bankhuvudkontorets datasystem utan måste hämtas från bankens lokalkontor. Den efterfrågade 

informationen kan i vissa fall föreligga endast i form av andra akter än datafiler.

I artikel 23.4 klargörs det att skyldigheten att lämna information ska gälla endast i den mån 

informationen finns hos den kontoförande banken. Förslaget innebär följaktligen inte några nya 

skyldigheter för medlemsstaterna eller bankerna att spara information om bankkonton.

Artikel 23.5, med utgångspunkt i den begränsning som anges i artikel 1 i 2001 års protokoll till 

konventionen om ömsesidig rättslig hjälp, gör det möjligt att vägra att verkställa den europeiska 

utredningsordern om det brott den omfattar inte förtecknas i bestämmelsen.

Artikel 23.6 kräver att den utfärdande myndigheten anger specifik information i den europeiska 

utredningsordern. Syftet är att i möjligaste mån begränsa utredningsordern till vissa banker och/eller 

konton och att underlätta verkställandet av den. Den utfärdande myndigheten åläggs en skyldighet 

att noga överväga om informationen "sannolikt är av betydande värde för utredningen av brottet" 

och att uttryckligen ange detta i utredningsordern samt att också noga överväga till vilken eller vilka 

medlemsstater den bör sända utredningsordern. Denna punkt innebär att den utfärdande 

myndigheten inte får utnyttja denna åtgärd för att "fiska efter" information från någon – eller alla –

medlemsstater, utan den måste rikta utredningsordern till en medlemsstat som sannolikt kan lämna 

den begärda informationen. Bestämmelsen ger dock inte den utfärdande myndigheten rätt att 

ifrågasätta om den begärda informationen sannolikt är av betydande värde för den aktuella 

utredningen enligt det första ledet i punkten.
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Utredningsordern bör också innehålla information om de banker som förmodas föra dessa konton, 

om sådan information finns tillgänglig. Av detta följer att den utfärdande myndigheten bör försöka 

begränsa utredningsordern till vissa typer av bankkonton och/eller till konton som enbart förs av 

vissa banker. På så sätt kan den verkställande myndigheten begränsa verkställandet av 

utredningsordern. Den utfärdande myndigheten ska också tillhandahålla den verkställande 

myndigheten all annan information som skulle kunna underlätta verkställandet av utredningsordern.

Artikel 24: Information om banktransaktioner

Artikel 24 rör utredningsorder som utfärdas för att inhämta information om bankkonton eller 

banktransaktioner som gjorts tidigare. Den grundar sig på artikel 2 i 2001 års protokoll till 

konventionen om ömsesidig rättslig hjälp. Kopplingen mellan artikel 23 och 24 är att den 

utfärdande myndigheten kan ha fått fram information om kontot med hjälp av de åtgärder som avses 

i artikel 23, och därefter begär information om vilka transaktioner som har genomförts på kontot. 

Åtgärden är emellertid självständig och kan också beslutas i fråga om ett bankkonto som de 

utredande myndigheterna i den utfärdande staten fått kännedom om på annat sätt eller genom andra 

kanaler.

I artikel 24.1 görs det – i motsats till artikel 23 – inga hänvisningar till konton som är kopplade till 

en person som är föremål för brottsutredning. Här klargörs det att utredningsordern kan omfatta 

konton som tillhör tredje man, personer som inte själva är under utredning för något brott men vars 

konton på ett eller annat sätt är knutna till en brottsutredning. Alla sådana kopplingar måste 

redogöras för av den utfärdande staten i utredningsordern. Ett praktiskt exempel är en situation, där 

en oskyldig och helt ovetande persons bankkonto användes som "transportmedel" mellan två konton 

som innehas av den misstänkte, för att komplicera och dölja transaktionen. Artikel 24 ger den 

utfärdande medlemsstaten rätt att få information om transaktioner till och från ett sådant konto.

De transaktioner för vilka information måste tillhandahållas är de som genomfördes under en 

bestämd period, och som gick genom ett eller flera konton som anges i utredningsordern. Den 

information som ska översändas vid verkställandet av en sådan utredningsorder, ska också innehålla 
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"detaljerad information om alla sändande och mottagande konton" (artikel 24.1). Därför är det inte 

tillräckligt för den verkställande myndigheten att, som svar på en utredningsorder, tillhandahålla 

information om att ett visst belopp överfördes från/till kontot eller från/till ett annat konto ett visst 

datum, utan den måste också tillhandahålla till den utfärdande myndigheten information som rör 

mottagande/sändande konto, dvs. numret på bankkontot och annan information som gör det möjligt 

för den utfärdande myndigheten att gå vidare med en utredningsorder i fråga om det kontot. På så 

sätt kan den utfärdande medlemsstaten spåra penningtransaktioner från konto till konto.

Artikel 24.2 motsvarar artikel 23.2. Se kommentarerna ovan om denna bestämmelse.

Artikel 24.3 motsvarar artikel 23.4. Se kommentarerna ovan om denna bestämmelse.

Artikel 24.4 motsvarar artikel 23.6 första strecksatsen, men har en mildare lydelse på grund av att 

en europeisk utredningsorder som har utfärdats i enlighet med artikel 24 är mer specifik än en som 

utfärdats enligt artikel 23.

Artikel 25: Övervakning av banktransaktioner

Övervakning av banktransaktioner som kommer att genomföras i framtiden är en åtgärd som redan 

omfattas av artikel 3 i 2001 års protokoll till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp. Men, som 

det anges i den förklarande rapporten till detta protokoll, "genom att artikel 3 bara ålägger 

medlemsstaterna att inrätta en övervakningsmekanism – medlemsstaterna skall kunna lämna hjälp 

på begäran – men låter varje medlemsstat besluta om huruvida och på vilka villkor som hjälp kan 

ges i ett specifikt fall."

Att ge ett så stort handlingsutrymme är inte förenligt med den nuvarande utvecklingen av det 

rättsliga samarbetet inom EU, särskilt inte enligt principen om ömsesidigt erkännande. Så trots att 

artikel 25 i det här förslaget i stor utsträckning är baserad på artikel 3 i 2001 års protokoll, är 

artikel 25 i viss mån annorlunda.
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Åtgärdens specifika karaktär och hur känslig den är beaktas emellertid och förslaget ger nödvändig 

flexibilitet på denna punkt. Denna flexibilitet återges inte i artikel 25, dock, utan i artikel 27. 

Övervakning av banktransaktioner är en åtgärd som förutsätter inhämtande av bevis i realtid, 

kontinuerligt och under en fastställd tidsperiod, och detta omfattas därför av artikel 27, som ger 

flexibilitet genom tillägget av särskilda skäl för icke-erkännande (se nedan).

Artikel 25.1 ger möjlighet att utfärda en utredningsorder för att kunna övervaka banktransaktioner 

som kommer att äga rum i framtiden.

Artikel 25.2 motsvarar den första meningen i artikel 23.2. Se kommentaren ovan om denna 

bestämmelse.

Artikel 25.3 motsvarar artikel 24.4.

I artikel 25.4 anges att de behöriga myndigheterna i den utfärdande och den verkställande staten ska 

komma överens om de praktiska detaljerna.

Artikel 26: Kontrollerade leveranser

Kontrollerade leveranser används i huvudsak i utredningar av brott som rör olaglig handel. Syftet är 

att undvika att stoppa en olaglig varusändning (exempelvis en lastbil med olaglig narkotika) och att 

t.ex. avvakta slutleveransen. Det är en mycket viktig åtgärd som kan göra det möjligt att lösa upp 

hela brottsorganisationen i stället för att bara anhålla lastbilschauffören, t.ex.

Artikel 73 i Schengenkonventionen från 1990 tar upp kontrollerade leveranser men bara i samband 

med narkotikahandel. Genom artikel 12 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000) utökades 

detta emellertid till att omfatta även andra brott.



9288/10 ADD 1 BL/mfo,ss 29
DG H 2B SV

I den förklarande rapporten till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000) sägs det i 

artikel 12: "Uttrycket 'kontrollerade leveranser' har inte särskilt definierats i konventionen och det 

bör tolkas i enlighet med nationella lagar och praxis. Bestämmelsen gäller till exempel om den 

olagliga varusändningen, med den berörda medlemsstatens samtycke, har fångats upp och tillåtits 

fortsätta med det ursprungliga innehållet intakt, avlägsnat eller helt eller delvis utbytt."

Artikel 26 ger uttryckligen möjlighet att använda en europeisk utredningsorder för att verkställa en 

kontrollerad leverans. De vanliga bestämmelserna för utredningsorder ska tillämpas, så det är inte 

nödvändigt att här ta in hela artikel 12 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (2000). Den enda 

bestämmelse som man explicit behöver referera till återfinns i artikel 26.2 och har att göra med att 

operationen alltid styrs och kontrolleras av de behöriga myndigheterna i den verkställande staten.

Artikel 27: Utredningsåtgärder som innebär en kontinuerlig informationsinhämtning i realtid 
och för en viss tidsperiod

Artikel 27 utgör en viktig del i detta förslag liksom i försöket att tillhandahålla ett globalt, flexibelt 
och effektivt system.

Den omfattar flera utredningsåtgärder som innebär en kontinuerlig informationsinhämtning i realtid 
och för en viss tidsperiod. Detta inbegriper till exempel avlyssning av telemeddelanden1, bevakning 
av en plats eller en person eller en operation under täckmantel. Det omfattar också åtgärder som 
uttryckligen omnämns i detta förslag såsom kontrollerade leveranser eller övervakning av 
banktransaktioner.

Dessa åtgärder behöver vidtas i samband med många utredningar, särskilt om organiserad 
brottslighet eller terrorism. Det är därför viktigt att de omfattas av detta förslag. Om de inte gör det 
kommer de rättsliga myndigheterna även fortsättningsvis att behöva hantera olika system och inte 
ha möjlighet att i ett och samma dokument föra upp alla de utredningsåtgärder som de vill ska 
verkställas i en annan medlemsstat.

  
1 Endast mycket speciella former av avlyssning av telemeddelanden omfattas inte av detta 

förslag. Se förklaringarna i artikel 3.2 b och 3.2 c.
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Dessa åtgärder kännetecknas emellertid också av att det finns avsevärda skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftning som får viktiga följder eftersom dessa åtgärder innebär en känslig 
begränsning av de grundläggande rättigheterna, i synnerhet integriteten. Detta är också anledningen 
till att åtgärder av detta slag, inom ramen för instrumenten för ömsesidig rättslig hjälp, är 
underkastade ett system som är ännu mindre bindande än det som gäller för andra åtgärder.

Med detta i beaktande är det nödvändigt att låta dessa åtgärder omfattas av den europeiska 
utredningsordern samtidigt som det är orealistiskt och olämpligt att begränsa skälen för att vägra 
erkännande till de skäl som anges i standardordningen för den europeiska utredningsordern.

I syfte att förena målsättningarna med avseende på flexibilitet och omfattning föreskrivs det i 
artikel 27 att en europeisk utredningsorder får utfärdas för att vidta denna typ av åtgärder men att 
man kan vägra att verkställa den om det inte är tillåtet att använda åtgärden i fråga i ett liknande 
nationellt fall.

Det är möjligt att ett stramare system för dessa åtgärder kommer att behövas och kan komma att 
uppnås i framtiden, och att det kommer att bli möjligt att ändra eller komplettera instrumentet för 
den europeiska utredningsordern för att uppnå det målet. Men den målsättningen är mer 
långtgående än syftet med det nuvarande förslaget.

KAPITEL V – SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28: Anmälningar

I artikel 28 föreskrivs skyldigheten att underrätta kommissionen om flera beslut som ska fattas vid 
tillämpningen av detta instrument (förfarandet för att utse behöriga myndigheter, språk som är 
godkända för den europeiska utredningsordern, kravet enligt artikel 20.2 a på att den 
frihetsberövade personen ska samtycka till överförandet).
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Artikel 29: Förhållandet till andra avtal och överenskommelser

I enlighet med vad som förklarats i detalj både ovan och i den detaljerade redogörelsen är ett av de 
viktigaste syftena med detta förslag att det ska finnas ett gemensamt system som tillämpas för 
bevisinhämtning i en annan medlemsstat. Detta förslag måste därför ersätta nu befintliga system. 
Samtidigt är det viktigt att notera att de instrument som utgör grunden för dessa befintliga system 
ofta innehåller regler som går utöver bevisinhämtning (se till exempel delgivning av 
rättegångshandlingar i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp (1959). Dessutom gör artikel 3.2 
det nödvändigt att bibehålla, även om det bara är i begränsad utsträckning, de instrument som utgör 
grunden för samarbetet kring de åtgärder som undantagsvis inte omfattas av detta förslag. Om 
samarbetet ska kunna fortsätta med avseende på dessa åtgärder och de aspekter som inte rör 
bevisinhämtning är det inte möjligt att bibehålla endast några få bestämmelser i dessa instrument. 
Det är till exempel viktigt att bibehålla flera artiklar från konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
(1959) för att göra det möjligt att använda denna konvention för delgivning av 
rättegångshandlingar. För att undvika ett rättsligt vakuum är det bäst att inte försöka räkna upp vilka 
artiklar som ska bibehållas och vilka som ska ersättas. Av denna anledning föreskrivs det i 
artikel 29.1 att detta förslag som inriktar sig på bevisinhämtning ska ersätta motsvarande 
bestämmelser i de instrument som anges i förteckningen.

Detta förslag kommer också delvis att ersätta rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om 
verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial 
(artikel 29.2). Att bibehålla ett separat instrument som ändå inte används mycket i praktiken ger 
upphov till onödiga komplikationer. Rambeslut 2003/577/RIF är dock tillämpligt inte bara med 
avseende på frysning av bevismaterial utan också i fråga om frysning av egendom inför ett 
förverkande. Därför bör det inte upphävas fullständigt.

Artikel 29.3 och 29.4 utgör standardbestämmelser som gör det möjligt att tillämpa olika instrument, 
till exempel regionala instrument, som bidrar till att underlätta och förenkla bevisföringen i 
jämförelse med det föreliggande förslaget.
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Artikel 30: Övergångsbestämmelser

Förfarandet i samband med verkställandet av en framställning om rättslig hjälp kan vara utdraget 
och genomförs aldrig omgående. Av denna anledning behövs det övergångsbestämmelser. Det 
datum då framställningen mottogs kommer att vara utgångspunkt för övergångsbestämmelsen. 
Framställningar om rättslig hjälp som tagits emot innan direktivet om den europeiska 
utredningsordern började tillämpas kommer även i fortsättningen att hanteras enligt instrumenten 
för ömsesidig rättslig hjälp. Det samma gäller för beslut om frysning av bevismaterial som 
översänts inom ramen för rambeslut 2003/577/RIF.

Artikel 31: Införlivande

Denna artikel kräver inga ytterligare förklaringar.

Artikel 32: Rapport om ansökan

Denna artikel kräver inga ytterligare förklaringar.

Artikel 33: Ikraftträdande

Denna artikel kräver inga ytterligare förklaringar.

________________________


