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Въведение

Третият работен документ относно предложението за регламент относно европейските 
заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси (2018/0108 (COD)) ще обхване ролята на доставчиците на 
услуги в предложения регламент. 

В предложената от Комисията система се предвижда централна роля на доставчиците 
на услуги, като на юридическия представител на доставчика на услуги се възлага 
ролята на „адресат“ на европейската заповед за предоставяне/запазване1. В този смисъл 
контактите и сътрудничеството във връзка с дадена заповед по принцип биха били 
единствено между доставчика и чуждестранния съдебен орган, издал заповедта. 
Единствено в случаите, в които би възникнал проблем с изпълнението на заповедта, 
съдебният орган на изпълняващата държава също би бил информиран или би участвал. 

За да се оцени надлежно предложената нова роля на доставчиците на услуги, ще бъдат 
анализирани допълнително следните елементи: процедурата за вътрешна оценка, 
провеждана от доставчика, в това число основните права; предаването и 
автентификацията на европейските заповеди за предоставяне/запазване; двойната 
наказуемост; разноските; осъществимостта и пропорционалността на задълженията на 
доставчиците; наказателната отговорност и санкциите.

Процедура за вътрешна оценка, провеждана от доставчика

В предложението на Комисията се предвижда доставчиците на услуги да разполагат с 
известна ограничена свобода за извършване на оценка във връзка с двата вида 
заповеди, които получават от органите.

По отношение на заповедта за предоставяне (удостоверение за европейска заповед за 
предоставяне) в член 9 се посочва следното:

  „Ако адресатът не може да изпълни задължението си, тъй като 
удостоверението за европейска заповед за предоставяне е непълно, съдържа 
явни грешки или не съдържа достатъчно информация, която да позволи 
изпълнението му, адресатът уведомява без ненужно отлагане издаващия 
орган, посочен в удостоверението, и иска пояснения...“ – член 9, параграф 3;

  „Ако адресатът не може да спази задължението си поради непреодолима сила 
или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или 
доставчика на услуги, ако те са различни лица, по-специално тъй като лицето, 
чиито данни се искат, не е техен клиент или данните са били заличени преди 
получаването на удостоверението за европейска заповед за предоставяне, 
адресатът уведомява без ненужно отлагане издаващия орган, посочен в 
удостоверението, и обяснява причините, ...“. – член 9, параграф 4;

1 Член 7 от предложения регламент. В случай че не е назначен юридически представител или 
юридическият представител не изпълни заповед в спешен случай или не изпълнява задълженията си и е 
налице сериозен риск от загуба на данни, заповедта може да бъде адресирана към всяка форма на 
установяване на доставчика на услуги в Съюза. 
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 „Ако адресатът смята, че удостоверението за европейска заповед за 
предоставяне не може да бъде изпълнено, тъй като въз основа само на 
информацията, съдържаща се в това удостоверение, става ясно, че то е в явно 
нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз или че 
представлява очевидна злоупотреба, адресатът също [уведомява] 
компетентния орган по принудително изпълнение в държавата членка на 
адресата. В такива случаи компетентният правоприлагащ орган може да 
поиска пояснения от издаващия орган във връзка с европейската заповед за 
предоставяне, било директно, или чрез Евроюст или Европейската съдебна 
мрежа.“ – член 9, параграф 5, алинея 2.

По сходен начин по отношение на заповедите за запазване (удостоверение за 
европейска заповед за запазване) в член 10 се посочва следното: 

 „Ако адресатът не може да спази задължението си, тъй като 
удостоверението е непълно, съдържа явни грешки или не съдържа достатъчно 
информация, която да позволи изпълнението му, адресатът уведомява без 
ненужно отлагане издаващия орган, посочен в удостоверението, и иска 
пояснения, ...“ – член 10, параграф 4;

 „Ако адресатът не може да спази задължението си поради непреодолима сила 
или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или 
доставчика на услуги, ако те са различни лица, по-специално тъй като лицето, 
чиито данни се искат, не е техен клиент или данните са били заличени преди 
получаването на заповедта, адресатът уведомява без ненужно отлагане 
издаващия орган [...] и обяснява причините...“ – член 10, параграф 5; 

 За разлика от заповедите за предоставяне обаче (член 9, параграф 5, алинея 2) в 
член 10 за заповедите за запазване не се предвижда оценка във връзка с 
основните права.

Освен това в случаите на неспазване, в които доставчик не се е съобразил с 
удостоверение за европейска заповед за запазване, поради което срещу него започва 
процедура за принудително изпълнение съгласно член 14, в същия член от 
предложението на Комисията се предвиждат допълнителни основания за възражение от 
страна на доставчика срещу принудителното изпълнение на удостоверение за 
европейска заповед за запазване. 

В член 14, параграф 4 се посочва, че адресат може да възрази срещу изпълнението на 
заповед за предоставяне, която е издадена/потвърдена от орган, който няма такива 
правомощия, или е издадена за престъпление, различно от изброените в член 5, 
параграф 4. Доставчикът на услуги може също така да се позове на непреодолима 
сила/очевидни грешки, на факта, че данните не са съхранявани от или от името на 
доставчика на услуги в момента на получаване на удостоверението за европейска 
заповед за предоставяне, на факта, че адресатът не попада в обхвата на регламента, или 
на факта, че удостоверението за европейска заповед за предоставяне е в явно 
нарушение на Хартата или представлява очевидна злоупотреба.

По отношение на заповедите за запазване член 14, параграф 5 предвижда, че адресат 
може да възрази срещу изпълнението на такава заповед, ако е издадена/потвърдена от 
орган, който няма такива правомощия, на основание на непреодолима сила/очевидни 
грешки, на факта, че данните не са съхранявани от или от името на доставчика на 
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услуги в момента на получаване на удостоверението за европейска заповед за 
запазване, на факта, че адресатът не попада в обхвата на регламента, или на факта, че 
заповедта е в явно нарушение на Хартата или представлява очевидна злоупотреба. В 
тази връзка изглежда е налице непоследователност в предложението на Комисията; 
докато в член 10 не се предвижда оценка във връзка с основните права по отношение на 
заповедите за запазване (за разлика от заповедите за предоставяне), такова основание се 
посочва за заповедите за запазване в член 14, параграф 5, буква д)2. 

Накрая, в членове 15 и 16 от предложения регламент се предвижда възможността за 
задействане на специална процедура за преразглеждане в издаващата държава3. 
Процедура за преразглеждане може да е възможна, ако адресатът счита, че спазването 
на удостоверение за европейска заповед за предоставяне би довело до противоречащи 
си задължения, които се основават на основни права или основни интереси на трета 
държава (член 15), или в случай на противоречащи си задължения на други основания 
(член 16)4.

В това отношение в предложението на Комисията се дава известна свобода на действие 
на доставчика на услуги във връзка с оценката на получените заповеди. Както беше 
посочено в проведеното от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи изслушване5 и въз основа на информация, събрана от доставчици, някои 
доставчици вече провеждат такава оценка. Според тези доставчици на услуги те не 
изпълняват искания на правоприлагащи органи, които са явно погрешни, произволни 
или неконкретни (например изцяло произволни опити за извличане на информация, 
т.нар. „fishing expeditions“). Подобна процедура е широко приета, тъй като има 
добавена стойност във връзка с ефикасността на заповедите. Освен това доставчиците 
оценяват възможността да не изпълняват заповеди, които са явно погрешни, 
произволни или неконкретни, тъй като носят отговорност за защитата и 
неприкосновеността на данните на своите клиенти, това е сърцевината на техния бизнес 
модел и източникът на доверие на клиентите им в тях. 6

2 В своя общ подход Съветът заличи изцяло такава оценка дори в процедурата за принудително 
изпълнение по член 14.
3 Би могло обаче да възникне положение, в което участва друга държава членка, в случай че 
юридическият представител на доставчик на услуги в трета държава се намира в друга държава членка. В 
този случай биха могли да бъдат засегнати и международните отношения между тази държава членка 
(държава по принудително изпълнение) и трета държава. Въпреки това в този случай не се предвижда 
възможност за правно средство за защита в държавата членка по принудително изпълнение 
(„изпълняващата“ държава членка). 
4 По отношение на член 15 процедурата е предвидена в случай на противоречие с правото на трета 
държава във връзка с основните права на засегнатите физически лица или основните интереси на третата 
държава, свързани с националната сигурност или отбрана. Предвижда се особена процедура, според 
която съдът уведомява другата държава, която разполага с определен срок да представи възражения. В 
сравнение с това член 16 е предвиден да обхваща всички останали случаи, в които съдът не уведомява 
органите на третата държава в случай на противоречие и взема самостоятелно решение въз основа на 
определени предписани критерии. В своя общ подход Съветът заличи член 15. 
5 Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент 
организира публично изслушване в Брюксел на 27 ноември 2018 г. на тема „Електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси“.
6 Вж. изказването на Vodafone, изслушване в ЕП относно електронните доказателства, 27 ноември 
2018 г., http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-
LIBE. Общият подход на Съвета обаче изглежда ограничава още повече тази възможност. Вж. отговора 
на Microsoft по позицията на Съвета относно предложения регламент относно електронните 
доказателства, януари 2019 г., стр. 5 („В текста на Съвета на доставчиците на услуги не се предоставя 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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По отношение на удостоверението за европейска заповед за предоставяне и за 
европейска заповед за запазване в член 8, параграфи 3 и 4 от предложението за 
регламент се посочва, че доставчиците ще получат само много ограничена информация 
относно конкретния случай, с който е свързана дадена заповед7. Поради тази причина 
не е ясно как доставчиците биха могли в действителност да са в състояние да направят 
реална оценка, особено по отношение на оценката на заповедите за предоставяне във 
връзка с основните права.  

Освен това независимо от факта, че повечето страни приветстват процедура за оценка 
за доставчиците на услуги по отношение на грешки, непреодолима сила, задълженията 
за защита на данните и договорните задължения на тези доставчици, трябва да се 
изясни дали пълноценна оценка във връзка с основните права (както е предвидено в 
член 9, параграф 5, втора алинея, член 14, параграф 4, буква е) и член 14, параграф 5, 
буква д)) може и следва да бъде изнесена към тях. Чрез изнасянето на такова 
задължение за оценка към доставчиците органите на държавата по принудително 
изпълнение по принцип биха спрели да получават каквото и да било уведомление за 
предоставянето или запазването и по този начин биха изгубили възможността да спрат 
заповедта. Вследствие на това органите на държавата по принудително изпълнение по 
същество биха изгубили всякакви суверенни правомощия върху данните или върху 
гарантирането на основните права на своята територия. Въпросът за възможността за 
изнасяне, а дори и за приватизиране, на държавни правомощия и суверенитет е свързан 
с основни (конституционни) правомощия на една държава, като например защитата на 
основните права на нейните граждани по силата на нейните национални 

никакво право или механизъм, чрез който да изразяват опасения относно законосъобразността на 
заповедите, които получават по силата на регламента. Оправомощаването на доставчиците на услуги 
да изразяват такива опасения е от огромно значение, тъй като в някои случаи единствено 
доставчиците на услуги ще бъдат в състояние да идентифицират исканията, които са прекомерно 
обширни или нецелесъобразни по други причини.“). Това е свързано и с въпроса за пропорционалността, 
както се посочва по-нататък от Microsoft („Да вземем например случая, в който правоприлагащ орган 
разследва престъпление, в което са замесени определени служители на дружеството „Acme“. Този 
орган може да издаде европейска заповед за предоставяне на всички съобщения по електронната поща, 
изпратени от домейна „Acmecomapny.com“, без да осъзнава, че дружеството има хиляди служители, 
които изпращат съобщения по електронната поща от този домейн...“).
7 Вж. член 7 от предложения регламент. Предоставя се много ограничено количество информация – вж. 
член 5, параграф 5 от предложения регламент по отношение на удостоверението за европейска заповед за 
предоставяне и член 6, параграф 3 от предложения регламент по отношение на удостоверението за 
европейска заповед за запазване, а именно информация относно: – издаващия орган и ако е необходимо – 
потвърждаващия орган; – адресата на заповедта; – засегнатото лице или лица; – категорията данни 
(данни за абонатите, данни за достъпа, трансакционни данни или данни за съдържанието); – ако е 
необходимо, искания период от време; – приложимите наказателноправни разпоредби на издаващата 
държава; – основанията за необходимостта и пропорционалността на мярката; и в допълнение за 
заповедите за предоставяне също така – в случай на спешност или искане за по-ранно разкриване – 
причините за него; и – потвърждение, че когато търсените данни се съхраняват или обработват като част 
от инфраструктура, предоставяна от доставчик на услуги на дружество или друго образувание, различно 
от физическо лице, европейската заповед за предоставяне може да се отправи до доставчика на услуги 
само когато е неподходящо процесуално-следствените действия да се насочат към дружеството или 
образуванието. По отношение на информацията за необходимостта и пропорционалността обаче не е 
ясно каква е връзката с член 8, параграф 4, който гласи следното: „Не се посочват основанията за 
необходимостта и пропорционалността на мярката или повече подробности във връзка с 
разследванията.“ 
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конституционни разпоредби/традиции и международни актове, както и защитата от 
потенциално необосновани намеси на чуждестранни органи на нейна територия в 
областта на правораздаването/правоприлагането8. 

Важността на суверенните правомощия, по-специално правата на неприкосновеност на 
личния живот, изглежда още по-значима по отношение на настоящото разпокъсано 
законодателство в ЕС в областта на запазването на данни9, в това число неясното 
правно положение на действителността на националните разпоредби за запазване на 
данни10, както и нерешения въпрос относно разрешаващия орган за динамични IP 
адреси (различни подходи в различните държави членки)11.

Освен проблема с изнасянето на суверенни правомощия към частни страни, много 
спорно е поставянето на доставчиците на услуги в положение да се произнасят относно 
основните права на гражданите, което те самите твърдят, че не могат и не искат да 
правят12. Освен това те трябва да могат да осъществяват дейността си въз основа на 
ясни правни норми по отношение на другите държави – членки на ЕС, както и на 
всички трети държави. Следователно въпросът е доколко предложението на Комисията 
предвижда такава правна яснота или необходимите гаранции поради липсата на 
произнасяне на окончателно арбитражно решение от съдебния орган на държавата по 
принудително изпълнение. 

8 Вж. в тази връзка също така задълженията по член 1 от ЕКПЧ за договарящите страни по конвенцията – 
вж. Съвет на Европа, Guide on Article 1 ECHR, Obligation to respect human rights, Concepts of „jurisdiction“ 
and imputability (Ръководство относно член 1 от ЕКПЧ, Задължение за зачитане на правата на човека, 
Понятията „юрисдикция“ и „отговорност“), 2018 г. 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Вж. също дело Jaloud срещу Нидерландия 
(GC), жалба № 47708/08: „143. Освен това фактът на изпълнението на решение или заповед, издадена 
от орган на чужда държава, сам по себе си не е достатъчен, за да освободи договаряща държава от 
задълженията, които е поела да изпълнява по силата на конвенцията (вж. mutatis mutandis дело 
Pellegrini срещу Италия, № 30882/96, параграф 40, ECHR 2001-VIII и дело K. срещу Италия, № 38805/97, 
параграф 21, ECHR 2004-VIII).“ Вж. също ЕСПЧ, дело Bosphorus и др. срещу Ирландия, жалба 
№ 45036/98 (равностойност на защитата на основните права на ЕС); M.S.S. срещу Белгия и Гърция (GC), 
жалба № 30696/09 (неприлагане на презумпцията „Bosphorus“); както и дело Avotinš срещу Латвия, 
жалба № 17502/07 (ограничения на взаимното признаване и доверие). Въпросът беше повдигнат и от 
съдията от ЕСПЧ проф. д-р Bošnjak, изслушване в ЕП относно електронните доказателства, 27 ноември 
2018 г. (по-специално от 16,55 ч. до 16,58 г. изказването се отнася точно до този въпрос – „Що се отнася 
до правото на държавата по принудително изпълнение то изглежда няма значение според 
съществуващото предложение. От гледна точка на конвенцията това може да създаде проблем, тъй 
като високодоговарящите страни по ЕКПЧ, в това число всички 28 държави – членки на ЕС, отговарят 
за защитата на правата на човека на територията под тяхна юрисдикция. Те трябва да разработят 
правна уредба и също така да гарантират правна, ако не съдебна, защита в конкретни случаи... Ако до 
органите на държавата по принудително изпълнение бъде подадена жалба, че защитата на право, 
прогласено в конвенцията, страда от явни недостатъци и това не може да бъде отстранено от 
правото на ЕС, те не могат да се въздържат от разглеждане на жалбата на основание, че просто 
прилагат правото на ЕС. Това беше заявено ясно в решението по дело Avotinš срещу Латвия... 
Предложението в сегашния си вид създава безпрецедентно положение от гледна точка на практиката 
на ЕСПЧ. Намесите в член 8 се осъществяват без каквото и да било участие на органите на 
държавата по принудително изпълнение.  Чудя се дали това е в съответствие с ЕКПЧ. Може да са 
налице оправдани правни очаквания, че правото на държавата по принудително изпълнение би било 
приложимо във всяка една конкретна ситуация. Това би засегнало оценката за законосъобразност...“).
Вж. на адрес http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE.
9 След решението на Съда на ЕС по дело Digital Ireland.

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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Следователно остава въпросът дали по-силно участие на органът на държавата по 
принудително изпълнение (например под формата на уведомяване на този орган, в това 
число определяне на срок за съдържателна реакция или възражение, когато е 
необходимо) (по подобие на член 31 от Директивата относно Европейска заповед за 
разследване) би довело до яснота.  Подобен уведомителен режим, от една страна, би 
могъл да осигури отстояване на суверенните правомощия, а от друга, би предоставил 
допълнителни гаранции и правна сигурност на доставчиците (като в това число ги 
освобождава от проблеми, свързани с наказателна отговорност)13.

Предаване и автентификация на удостоверенията за европейска заповед за 
предоставяне и удостоверенията за европейска заповед за запазване  

Удостоверенията за европейска заповед за предоставяне (запазване) се предават 
директно от издаващия орган в една държава членка към доставчика (юридическия 
представител) в друга държава членка (или представителя за доставчик от трета 
държава, осъществяващ дейност в ЕС) посредством стандартизирано удостоверение14. 
Предложеният регламент е доста неясен, що се отнася до действителните начини за 
предаване, и в него се посочва единствено, че удостоверението за европейска заповед за 
предоставяне (запазване) „се предава пряко по начин, даващ възможност за писмено 

10 Съд на ЕС, съединени дела C-293/12 и C-594/12, Digital Rights Ireland и Seitlinger и др. Вж. също 
документа с позиция на Cable Europe, стр. 3 („Неясен е обаче статутът на задълженията за запазване на 
данни, които съществуват понастоящем на национално равнище, след като Съдът на ЕС обяви 
Директивата на ЕС за запазване на данни за недействителна... Съществува вероятност доставчикът на 
услуги да не разполага с данните, изискани от издаващия орган.“). Вж. също документа с позиция на 
ETNO, в който се посочва следното: „Важно е да се подчертаят трудностите при ясното разграничаване 
на практика между „данни за достъпа“ и „трансакционни данни“... необходимо е да има съдебен контрол 
за всички искания, свързани определен списък с престъпления, и за всички категории данни...“
11 С въвеждането на нова специална категория „данни за достъпа“ предложението на Комисията 
изглежда не решава проблема на различните национални органи, по-специално по отношение на 
тенденцията на даване на съдебни разрешения за такива данни. Вж. например документа с позиция на 
Cable Europe, 11 октомври 2018 г. („Издаването на заповед следва да бъде същинско съдебно решение“). 
Вж. също анализа на този въпрос на Комитета на Съвета на Европа по престъпленията в кибернетичното 
пространство, Условия за получаване на информация за абоната по отношение на динамичните IP адреси 
в съпоставка със статичните IP адреси: общ преглед на относими съдебни решения и развития, T-CY 
(2018 г.)26, 25 октомври 2018 г. (вж. по-подробно Втори работен документ на ЕП по този въпрос). Вж. 
също отговора на Microsoft по позицията на Съвета относно предложения регламент относно 
електронните доказателства, януари 2019 г., в който се посочва, наред с другото, че „исканията на 
правоприлагащите органи за съдържание и други чувствителни данни трябва да бъдат преглеждани и 
одобрявани от независим съдебен орган преди принудителното прилагане на заповедта и едва след 
съдържателна минимална обосновка от правна и фактическа гледна точка“. 
12 Вж. например документа с позиция на ETNO (Асоциацията на европейските оператори на 
телекомуникационни мрежи) (подкрепен например от KPN) относно подобряване на трансграничния 
достъп до електронни доказателства по наказателноправни въпроси („Ролята, която се предвижда за 
доставчиците на услуги в предложението изглежда нереалистична. Операторите на телекомуникационни 
мрежи не са в състояние да гарантират например, че заповедта не нарушава Хартата. По подобен начин 
автентичността и действителността на заповедите... не следва да бъдат отговорност на операторите... 
Следователно по този начин отрасълът не може да замести съдебните органи в тяхната ключова роля да 
оценяват съответствието на европейска заповед за предоставяне“).
13 Съветът заличи всички елементи на независимост в оценката на доставчиците на услуги и включи 
уведомяване, но само в случаите, в които засегнатото лице не пребивава на територията на издаващата 
държава и само за данни за съдържанието (не за други категории) без възможност за спиране на 
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документиране, и при условия, които позволяват на адресата да установи неговата 
автентичност“. 

Когато доставчици на услуги, държави членки или органи на Съюза са създали 
специални платформи или други сигурни канали за обработване на исканията за данни, 
отправяни от правоприлагащите и съдебните органи, издаващият орган може също да 
реши да предаде удостоверението чрез тези канали15. Следователно в правния акт не се 
предвижда общ, централизиран или сигурен портал за предаване и въпросът е оставен 
отворен към държавите членки и доставчиците, въпреки че номинално актът е 
регламент16. Вместо това Комисията посочва в придружаващото изявление към 
предложението, че използването на вече съществуващите платформи няма да бъде 
възпрепятствано от Регламента, тъй като предлага много предимства, включително 
възможността за лесна автентификация и сигурно предаване на данните. 

Следва обаче да се спомене, че тези платформи би трябвало да позволяват подаването 
на удостоверението за европейска заповед за предоставяне и удостоверението за 
европейска заповед за запазване във формата, предвиден в приложения I и II, без да се 
искат допълнителни данни, свързани със заповедта. От това неизбежно следва, че тези 
платформи би трябвало да се коригират, а не е ясно кой би понесъл свързаните с това 
разходи. Комисията се позовава също така на съществуващи централизирани 
платформи на ЕС, като например e-Codex17 и SIRIUS18, и посочва теоретичната 
възможност за тяхното разширяване така, че да обхванат доставчиците на услуги, но не 
се указва определен график или категоричен ангажимент за постигането на тази цел19. 

предаването на данни. Държавата по принудително изпълнение може да участва само в ограничени 
изброени случаи (поисканите данни са защитени от имунитети и привилегии, предоставени по силата на 
правото на принудително изпълняващата държава или са обект в тази държава членка на правила, 
свързани със свободата на пресата и свободата на изразяване или с основните интереси на принудително 
изпълняващата държава, като например националната сигурност и отбраната). Издаващият орган обаче 
трябва да вземе тези обстоятелства под внимание по същия начин, както ако са били предвидени в 
неговото национално право. Вж. член 7a от общия подход на Съвета, документ 15020/18. В новия 
член 12a също така на издаващата държава се дава възможност, в случая на трансакционни данни (за 
трафика), да вземе тази информация „под внимание по същия начин, както ако е била предвидена в 
нейното национално право“. Не е ясно обаче как би бил повдигнат въпросът, ако държавата по 
принудително изпълнение никога няма да бъде уведомявана и дори няма да знае за случая. Въпросът 
беше повдигнат например от Microsoft (документ относно общия подход на Съвета, януари 2019 г.), като 
дружеството посочва следното: „Този подход няма особен смисъл... Наистина, предвид големия брой на 
доставчиците на услуги, които хостват данни в Ирландия, ирландските органи биха могли да бъдат 
наводнени с уведомления при предложението на Съвета, но често няма да разполагат с начин за 
преценяване дали въпросните данни са предмет на правна защита. Предложена позиция: Да се изиска 
от издаващите органи да уведомяват засегнатите държави членки. Регламентът следва да задължи 
издаващите органи да уведомяват за европейски заповеди за предоставяне държавата членка, в която 
пребивава лицето, обект на заповедта. Тази държава ще бъде в най-добра позиция да идентифицира 
евентуални приложими защити и ще има най-силен интерес да брани тези защити. Това решение не 
следва да бъде извънредно натоварващо: от опита на Microsoft е видно, че едва около 7% от исканията 
на правоприлагащите органи за потребителски данни засягат обекти, намиращи се в различна държава 
членка.“ Вж. също документа с позиция на Bitkom, в който се посочва следното: „Освен уведомяване на 
засегнатите потребители и клиенти Регламентът следва да изяснява, че дружествата може да 
уведомят централния орган във всяка държава членка, чиито суверенни интереси са засегнати от 
искането.“ Подобна позиция за необходимост от участие на публичен орган в държавата по 
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принудително изпълнение беше изразена и от KPN („Законността на заповедите не може (и не следва) да 
се преценява по същество от частните доставчици на услуги“). Същото беше изразено и в документа с 
позиция на EuroISPA, юни 2018 г. („Изразяваме критично отношение към по-нататъшната 
приватизация на правоприлагането чрез това предложение“).
14 Вж. член 7 от предложения регламент. Предоставя се много ограничено количество информация – вж. 
член 5, параграф 5 от предложения регламент по отношение на удостоверението за европейска заповед за 
предоставяне и член 6, параграф 3 от предложения регламент по отношение на удостоверението за 
европейска заповед за запазване, а именно информация относно: – издаващия орган и ако е необходимо – 
потвърждаващия орган; – адресата на заповедта; – засегнатото лице или лица; – категорията данни 
(данни за абонатите, данни за достъпа, трансакционни данни или данни за съдържанието); – ако е 
необходимо, искания период от време; – приложимите наказателноправни разпоредби на издаващата 
държава; – основанията за необходимостта и пропорционалността на мярката; и в допълнение за 
заповедите за предоставяне също така – в случай на спешност или искане за по-ранно разкриване – 
причините за него; и – потвърждение, че когато търсените данни се съхраняват или обработват като част 
от инфраструктура, предоставяна от доставчик на услуги на дружество или друго образувание, различно 
от физическо лице, европейската заповед за предоставяне може да се отправи до доставчика на услуги 
само когато е неподходящо процесуално-следствените действия да се насочат към дружеството или 
образуванието. По отношение на информацията за необходимостта и пропорционалността обаче не е 
ясно каква е връзката с член 8, параграф 4, който гласи следното: „Не се посочват основанията за 
необходимостта и пропорционалността на мярката или повече подробности във връзка с 
разследванията.“ 
15 Вж. член 8 от предложения регламент.
16 Това бе разкритикувано например от ETNO: „Би било съществено важно да се изгради 
централизиран, сигурен канал за предаване, нещо като единствена по рода си платформа, в която: – да 
се получават исканията на правоприлагащите органи на издаващата държава членка; – да се проверява 
действителността на искането... посредством компетентен съдебен орган в принудително 
изпълняващата държава; и – исканията да се препращат на доставчика на услуги... След това 
платформата ще гарантира, че искането е автентично, подходящо и може да бъде изпълнено...“ 
Специално се споменава e-Codex: „Поради тази причина следва да бъде необходимо Регламентът 
относно e-Codex и неговото прилагане да бъдат готови към момента, от който Регламентът относно 
електронните доказателства стане приложим. В преходен етап преди сигурната платформа да бъде 
създадена и пусната в експлоатация, би могло да е важно да се учреди съдебна единна точка за 
контакт във всяка държава членка, която да бъде натоварена с получаването и потвърждаването на 
предаването от другата държава членка.“ Подобна е позицията и на Vodafone, изслушване на ЕП 
относно електронните доказателства, 27 ноември 2018 г., http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 e-CODEX е информационно-технологична система за трансгранично съдебно сътрудничество, която 
дава възможност на потребителите, било то съдебни органи, юристи или граждани, да изпращат и 
получават документи, правни формуляри, доказателства или друга информация по сигурен начин. Тя 
функционира като децентрализирана мрежа от точки за достъп, които свързват националните и 
европейските ИТ системи една с друга. За създаването на точка за достъп в e-CODEX е необходим 
специален софтуер. Системата e-CODEX беше разработена в контекста на цифровия единен пазар от 
група държави членки с помощта на безвъзмездни средства от ЕС – тя беше разработена като част от 
Програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ към Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации (CIP) от консорциум от държави членки. Тя беше предназначена за 
гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Платформата e-Codex би била използвана също във 
връзка с електронните доказателства (взаимна правна помощ, европейска заповед за разследване и 
потенциално електронни доказателства). В тази връзка бяха отпуснати безвъзмездни средства на проекта 
Evidence2e-Codex (десет държави членки и 21 партньори, 2018 – 2019 г.). Осъществяването на 
сътрудничество с доставчиците беше само част от очакваните резултати, тъй като е съсредоточено върху 
европейската заповед за разследване и исканията за взаимна правна помощ във връзка с електронните 
доказателства. Въпреки това програмата е в начален/пробен етап и все още не съществува напълно 
функционираща платформа. Предварителният етап на проекта Evidence беше проведен в периода 2014 – 
2016 г. (участие от Италия, Нидерландия, Франция, Германия, Малта, Белгия и България). Основните 
констатации на този проект са: – не е налице всеобхватна правна уредба по отношение на събирането, 
запазването, съхранението, използването и обмена на електронни доказателства; – въпреки тази липса на 
всеобхватна правна уредба електронните доказателства заемат все по-ключово място в наказателните 
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Вследствие на това въпросът е как в действителност доставчикът ще е сигурен, че 
полученото удостоверение за европейска заповед за предоставяне (запазване) е от 
автентичен чуждестранен съдебен орган и че не става въпрос за „кражба на 
самоличност“ или измамна дейност. Подобни проблеми следва да се очакват по 
отношение на предаването на поисканите данни от доставчика на услуги обратно към 
издаващия орган в друга държава членка. По отношение на чувствителността на 
данните, от една страна, както и потенциалната големина на файловете с данни, от 
друга, доставчиците на услуги и държавите членки следва да могат да разчитат на 
сигурни начини за предаване на данните. 

В тази връзка ако стремежът е предложената система за електронни доказателства да 
бъде изпълнима, предварителното условие трябва да бъде създаването на сигурен канал 
за комуникация, като същевременно се предоставя гаранция на доставчика относно 
автентичността на искането и сигурността на канала за предаване на поисканите данни. 
Предвид планирания срок за датата на прилагане на предложения регламент (шест 
месеца след влизането му в сила) е ясно, че Комисията не е планирала нито да включва 
обща система като част от предложението, нито тази система да се пусне в 
експлоатация до влизането в сила. 

По отношение на позоваването на Комисията на e-Codex и Sirius трябва да се вземе под 
внимание фактът, че и двата проекта са на „експериментален“ или „пробен“ етап, без да 
е налице пълноценна обща функционираща платформа. Въпреки това различни 
държави членки вече използват e-CODEX с цел подпомагане на трансгранични правни 
процедури както по гражданскоправни, така и по наказателноправни въпроси, 
например за обмен на искания за взаимна правна помощ между прокуратури. Предвид 
повдигнатите въпроси относно автентификацията на потребителите и сигурното 
предаване на данните Комисията следва да оцени възможностите за подобрена 
сигурност на предаването между доставчиците на услуги и правоприлагащите органи.

производства; – липсата на такава всеобхватна правна уредба оставя правоприлагащите органи да 
действат сред разпокъсани решения, било то в областта на правото, защитата на данните, 
принудителното изпълнение или техническата област; – участващите заинтересовани страни усещат 
необходимостта от разработване на сертифициране и повишаване на професионализма на лицата, 
боравещи с електронни доказателства, и средите, в които електронните доказателства се запазват, 
съхраняват анализират и обменят (вж. evidenceproject.eu).
Интерпол също има експертна работна група относно електронната взаимна правна помощ. Трябва обаче 
да се вземе под внимание фактът, че Интерпол се състои от група много различни една от друга държави, 
не само от държави – членки на ЕС. Една платформа на ЕС за електронни доказателства би трябвало да 
отговаря напълно на нормите на ЕС за защита на данните.
18 SIRIUS е сигурна уеб платформа за правоприлагащи служители, която беше пусната в действие от 
Европол през 2017 г. Тя дава възможност за споделяне на знания, най-добри практики и експертен опит в 
областта на разследванията на улеснявани от интернет престъпления от разследващите органи със 
специален акцент върху противодействието на тероризма. Тя се занимава и с други предизвикателства в 
наказателните разследвания, като рационализиране на исканията към онлайн доставчици на услуги и 
подобряване на качеството на връщаните отговори.
19 Вж. стр. 18 от обяснителния меморандум към предложения регламент: „Следва да се обмисли 
евентуалното разширяване на платформите e-Codex и SIRIUS, за да бъде включена сигурна връзка с 
доставчиците за услуги за целите на предаването на удостоверението за европейска заповед за 
предоставяне и удостоверението за европейска заповед за запазване и, когато е уместно, отговорите на 
доставчиците на услуги.“


