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Įžanga

Trečiasis darbo dokumentas dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų 
baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių (2018/0108 (COD)) apims paslaugų 
teikėjų vaidmenį siūlomame reglamente. 

Šioje Komisijos pasiūlytoje sistemoje itin svarbus vaidmuo numatytas paslaugų teikėjams – 
paslaugų teikėjo teisiniam atstovui suteiktas Europos įrodymų pateikimo ir saugojimo orderio 
adresato vaidmuo1. Orderio klausimu iš esmės susisiektų ir bendradarbiautų tik paslaugų 
teikėjas ir orderį išdavusi užsienio teisminė institucija. Orderį vykdančios valstybės teisminė 
institucija būtų informuojama ar įtraukiama tik tuo atveju, jeigu tokį orderį vykdant kiltų 
problemų. 

Siekiant tinkamai įvertinti šį siūlomą naują paslaugų teikėjų vaidmenį, bus toliau analizuojami 
nurodyti elementai: paslaugų teikėjo atliekama vidaus vertinimo procedūra, apimanti 
pagrindines teises; Europos įrodymų pateikimo ir saugojimo orderių perdavimas ir tapatumo 
nustatymas; dvigubas baudžiamumas; išlaidos; paslaugų teikėjams nustatytų pareigų 
įvykdymo galimumas ir proporcingumas; atsakomybė ir sankcijos.

Paslaugų teikėjo atliekama vidaus vertinimo procedūra

Komisijos pasiūlymu numatyta, kad paslaugų teikėjai turės tam tikrą siaurą iš valdžios 
institucijų gautų abiejų rūšių orderių vertinimo laisvę.

Dėl Europos įrodymų pateikimo orderio (EĮPOS) 9 straipsnyje nurodyta:
  „jeigu adresatas negali laikytis savo pareigos, nes EĮPOS yra neišsamus, jame yra 

aiškių klaidų arba nepakankamai informacijos, kad EĮPOS būtų įvykdytas, jis, be 
reikalo nedelsdamas ˂...˃, informuoja EĮPOS nurodytą išduodančiąją instituciją ir 
prašo paaiškinimo“ – 9 straipsnio 3 dalis;

  „jeigu adresatas jam nustatytos pareigos negali laikytis dėl force majeure arba 
faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo adresato arba, jeigu skiriasi, paslaugų 
teikėjo, visų pirma dėl to, kad asmuo, kurio duomenų prašoma, nėra jų klientas arba 
duomenys buvo ištrinti prieš gaunant EĮPOS, adresatas, be reikalo nedelsdamas 
˂...˃, informuoja EĮPOS nurodytą išduodančiąją instituciją ir paaiškina priežastis“ – 
9 straipsnio 4 dalis;

 „jeigu adresatas mano, jog EĮPOS negalima įvykdyti, nes, remiantis tik EĮPOS 
pateikta informacija, akivaizdu, kad juo pažeidžiama Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija arba kad jis yra akivaizdžiai piktnaudžiaujamojo pobūdžio, adresatas 
taip pat praneša adresato valstybės narės kompetentingai institucijai. Tokiais atvejais 
kompetentinga vykdančioji institucija tiesiogiai arba per Eurojustą ar Europos 
teisminį tinklą gali prašyti, kad išduodančioji institucija pateiktų paaiškinimus apie 
Europos įrodymų pateikimo orderį.“ – 9 straipsnio 5 dalies antra pastraipa.

1 Siūlomo reglamento 7 straipsnis. Jeigu nepaskiriamas joks teisinis atstovas, jis skubiu atveju nesilaiko EĮPOS 
arba nevykdo savo pareigų ir kyla didelė duomenų praradimo rizika, orderis gali būti adresuojamas bet kuriai 
paslaugų teikėjo įmonei Sąjungoje. 
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Panašiai dėl Europos įrodymų saugojimo orderio (EĮSOS) 10 straipsnyje nurodyta: 
 „jeigu adresatas negali laikytis savo pareigos, nes sertifikatas yra neišsamus, jame 

yra aiškių klaidų arba nepakankamai informacijos, kad EĮSOS būtų įvykdytas, 
adresatas, be reikalo nedelsdamas ˂...˃, informuoja EĮIOS nurodytą išduodančiąją 
instituciją ir prašo paaiškinimo.“ – 10 straipsnio 4 dalis;

 „jeigu adresatas jam nustatytos pareigos negali laikytis dėl force majeure arba 
faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo adresato arba, jeigu skiriasi, paslaugų 
teikėjo, visų pirma dėl to, kad asmuo, kurio duomenų prašoma, nėra jų klientas arba 
duomenys buvo ištrinti prieš gaunant orderį, jis, be reikalo nedelsdamas ˂...˃, 
susisiekia su EĮSOS nurodyta išduodančiąja institucija ir paaiškina priežastis.“ – 10 
straipsnio 5 dalis; 

 Tačiau, priešingai negu įrodymų pateikimo orderių atveju (9 straipsnio 5 dalies antra 
pastraipa), 10 straipsnyje dėl saugojimo orderių nenumatyta pagrindinių teisių 
vertinimo.

Be to, nuostatų nesilaikymo atveju, kai paslaugų teikėjas nesilaikė EĮSOS ir todėl prieš jį 
buvo pradėta 14 straipsnyje numatyta procedūra, Komisijos pasiūlyme numatyti papildomi 
pagrindai, kuriais remdamasis paslaugų teikėjas gali prieštarauti EĮSOS vykdymui. 

14 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad adresatas gali prieštarauti netinkamos valdžios 
institucijos išduoto arba dėl 5 straipsnio 4 dalyje nenurodytos nusikalstamos veikos išduoto 
įrodymų pateikimo orderio vykdymui. Be to, paslaugų teikėjas gali remtis force majeure 
ir (arba) akivaizdžiomis klaidomis, taip pat tuo, kad paslaugų teikėjas EĮPOS gavimo metu 
duomenų nesaugo arba jie nesaugomi jo pavedimu, adresatas nepatenka į reglamento taikymo 
sritį arba EĮPOS akivaizdžiai pažeidžiama Pagrindinių teisių chartija arba jis yra akivaizdžiai 
piktnaudžiaujamojo pobūdžio.

Kalbant apie įrodymų saugojimo orderius, 14 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad adresatas gali 
prieštarauti netinkamos valdžios institucijos išduoto ar patvirtinto orderio vykdymui, taip pat 
jis gali prieštarauti orderio vykdymui dėl force majeure priežasčių arba dėl akivaizdžių 
klaidų, arba tais atvejais, kai paslaugų teikėjas EĮSOS gavimo metu duomenų nesaugo arba jie 
nesaugomi jo pavedimu, adresatas nepatenka į reglamento taikymo sritį, orderiu akivaizdžiai 
pažeidžiama Pagrindinių teisių chartija arba jis yra akivaizdžiai piktnaudžiaujamojo pobūdžio. 
Atrodo, kad šiuo klausimu Komisijos pasiūlymas yra nenuoseklus; 10 straipsnyje įrodymų 
saugojimo orderių (skirtingai negu įrodymų pateikimo orderių) vertinimas pagrindinių teisių 
požiūriu nenumatytas, o 14 straipsnio 5 dalies e punkte toks pagrindas įrodymų saugojimo 
orderių atžvilgiu yra paminėtas2. 

Galiausiai siūlomo reglamento 15 ir 16 straipsniuose numatyta galimybė pradėti specialią 
peržiūros procedūrą išduodančiojoje valstybėje3. Jeigu adresatas mano, kad laikantis EĮPOS 
susidarytų tarpusavyje prieštaraujantys trečiosios šalies įsipareigojimai dėl pagrindinių teisių 
arba pagrindinių interesų (15 straipsnis) arba prieštaraujantys įsipareigojimai remiantis kitais 

2 Taryba savo bendrajame požiūryje tokį vertinimą visiškai išbraukė, netgi 14 straipsnyje numatytoje vykdymo 
procedūroje.
3 Tačiau gali susidaryti padėtis, kai įtraukiama kita valstybė narė, jeigu trečiosios šalies paslaugų teikėjo teisinis 
atstovas yra kitoje valstybėje narėje. Tokiu atveju galėtų kilti pavojus valstybės narės (vykdančiosios valstybės) 
ir trečiosios šalies tarptautiniams santykiams. Tačiau teisių gynimo priemonė tokiu atveju vykdančiojoje 
valstybėje narėje (vykdymo valstybėje) nenumatyta. 
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pagrindais (16 straipsnis), galima atlikti peržiūros procedūrą4.

Tuo klausimu Komisijos pasiūlyme paslaugų teikėjui suteikiama tam tikra laisvė vertinti 
gautus orderius. Kaip išdėstyta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
posėdyje5, remiantis iš paslaugų teikėjų surinkta informacija, kai kurie paslaugų teikėjai tokį 
vertinimą jau atlieka. Tų paslaugų teikėjų teigimu, jie nevykdo akivaizdžiai klaidingų, 
atsitiktinių arba netiksliai suformuluotų teisėsaugos institucijų prašymų (pavyzdžiui, grynai 
atsitiktinių paieškų). Tokia procedūra plačiai priimta kaip teikianti pridėtinę vertę, susijusią su 
orderių efektyvumu. Be to, paslaugų teikėjai labai vertina galimybę nevykdyti orderių, kurie 
yra akivaizdžiai klaidingi, atsitiktiniai arba netiksliai suformuluoti, nes jie yra atsakingi už 
savo klientų duomenų apsaugą ir privatumą – tai yra jų verslo modelio pagrindas ir jų klientų 
pasitikėjimo jais šaltinis. 6

Tačiau, kalbant apie Europos įrodymų pateikimo ir saugojimo orderių sertifikatą, reglamento 
pasiūlymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta, kad paslaugų teikėjai gaus labai mažai 
informacijos apie konkrečią bylą, su kuria orderis yra susijęs7. Taigi, nėra aišku, kaip 
paslaugų teikėjams faktiškai atlikti realų įvertinimą, visų pirma, kaip įvertinti įrodymų 
pateikimo orderius pagrindinių teisių aspektais.

4 Kalbant apie 15 straipsnį, procedūra buvo numatyta tiems atvejams, jeigu kiltų kolizija su trečiosios šalies 
įstatymu, susijusiu su suinteresuotųjų asmenų pagrindinėmis teisėmis arba trečiosios šalies pagrindiniais 
nacionalinio saugumo ar gynybos interesais. Numatyta konkreti procedūra, kurią atlikdamas teismas informuoja 
kitą valstybę, o ši turi per tam tikrą terminą pateikti prieštaravimą. Palyginti, 16 straipsnis skirtas visiems kitiems 
atvejams, kai kilus kolizijai teismas neinformuoja trečiosios šalies valdžios institucijų ir, vadovaudamasis tam 
tikrais nurodytais kriterijais, priima autonomišką sprendimą. Savo bendrajame požiūryje Taryba 15 straipsnį 
išbraukė. 
5 Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE) 2018 m. lapkričio 27 d. 
Briuselyje surengė viešą svarstymą „elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose“ klausimais.
6 Žr. įmonės Vodafone pranešimą 2018 m. lapkričio 27 d. svarstyme elektroninių įrodymų klausimais 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. Tačiau 
atrodo, kad Tarybos bendrajame požiūryje tokia galimybė dar labiau susiaurinama. Žr. 2019 m. sausio mėn. 
bendrovės Microsoft atsakymą į Tarybos poziciją dėl siūlomo elektroninių įrodymų reglamento, p. 5 („Tarybos 
tekstu paslaugų teikėjams nesuteikiama jokios teisės ar mechanizmo, kaip išreikšti susirūpinimą dėl orderių, 
kuriuos jie gauna pagal reglamentą, teisėtumo. Itin svarbu paslaugų teikėjams suteikti galimybių išreikšti tokį 
susirūpinimą, nes kai kuriais atvejais tik paslaugų teikėjai turės galimybę įvardyti reikalavimus, kurie yra 
pernelyg platūs arba netinkami dėl kitų priežasčių.“). Kaip toliau teigė bendrovės Microsoft atstovai, tai susiję ir 
su proporcingumo klausimu(„Imkime, pavyzdžiui, atvejį, kai teisėsaugos institucija tyrė nusikaltimą, susijusį su 
tam tikrais bendrovės Acme Company darbuotojais. Teisėsaugos institucija gali išduoti įrodymų pateikimo 
orderį, pareikalaudama visų iš Acmecompany.com domeno išsiųstų e. laiškų, nesuvokdama, kad įmonė turi 
tūkstančius darbuotojų, siunčiančių e. laiškus iš to domeno ˂...˃ ”).
7 Žr. siūlomo reglamento 7 straipsnį. Suteikiama labai mažai informacijos, žr. siūlomo reglamento 5 straipsnio 5 
dalį dėl EĮPOS ir 6 straipsnio 3 dalį dėl EĮSOS, t. y. suteikiama informacija apie: – išduodančiąją ir, kai 
taikytina, tvirtinančiąją instituciją; – orderio adresatą; – asmenis, kuriems orderis turi poveikį; – duomenų 
kategoriją (duomenis apie abonentą, prieigos duomenis, sandorių duomenis arba turinio duomenis); – jei 
taikytina, prašomą terminą; – išduodančiosios valstybės taikytinas baudžiamosios teisės nuostatas; – priemonės 
būtinumo ir proporcingumo pagrindus; be to, dėl įrodymų pateikimo orderių skubiu atveju arba jei duomenis 
prašoma atskleisti anksčiau – skubos arba ankstesnio duomenų atskleidimo motyvus; – ir patvirtinimą, kad tais 
atvejais, kai prašomi duomenys saugomi arba tvarkomi paslaugų teikėjui teikiant infrastruktūros paslaugas 
įmonei arba kitam subjektui, išskyrus fizinius asmenis, Europos įrodymų pateikimo orderis gali būti adresuotas 
tik paslaugų teikėjui, kai įmonei arba subjektui adresuotos tyrimo priemonės nėra tinkamos. Vis dėlto, kalbant 
apie informaciją dėl būtinumo ir proporcingumo, neaišku, kaip tai susiję su 8 straipsnio 4 dalimi, kurioje 
teigiama: „Su priemone susiję būtinumo ir proporcingumo pagrindai arba papildoma informacija apie tyrimus 
neįtraukiama.“ 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Be to, nors dauguma suinteresuotųjų šalių teigiamai vertina paslaugų teikėjams numatytą 
vertinimo procesą, susijusį su klaidomis, force majeure ir duomenų apsauga bei sutartinėmis 
paslaugų teikėjų prievolėmis, turi būti išsiaiškinta, ar paslaugų teikėjams galima pavesti ir ar 
jiems reikėtų pavesti atlikti visavertį vertinimą pagrindinių teisių aspektais (kaip numatyta 9 
straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje ir 14 straipsnio 4 dalies f punkte bei 5 dalies e punkte. 
Perdavus paslaugų teikėjams vertinimo atlikimo pareigą, vykdančiosios valstybės institucijos 
iš esmės nebegautų informacijos apie įrodymų pateikimą arba saugojimą, taigi, neturėtų ir 
galimybės sustabdyti orderio vykdymą. Taigi, vykdančiosios valstybės institucijos iš esmės 
prarastų suverenias prerogatyvas duomenų klausimu arba prerogatyvas užtikrinti savo 
teritorijoje pagrindines teises. Galimybės perduoti ar netgi privatizuoti valstybės prerogatyvas 
ir suverenitetą klausimas yra susijęs su svarbiausiomis (konstitucinėmis) valstybės 
prerogatyvomis, pvz., su savo piliečių pagrindinių teisių apsauga pagal valstybės 
konstitucines nuostatas bei tradicijas ir tarptautinius dokumentus, taip pat su apsauga nuo 
galimai nepagrįsto užsienio valdžios institucijų kėsinimosi uzurpuoti galias valstybės teismų 
ir (arba) teisėsaugos srityje8. 

Suverenių prerogatyvų, ypač teisių į privatumą, svarba atrodo dar didesnė atsižvelgiant į 
dabartinę duomenų saugojimo įstatymų mozaiką Europos Sąjungoje9, t. y., be kita ko, į 
neaiškią teisinę nacionalinių duomenų saugojimo nuostatų galiojimo padėtį10 ir į leidimus 
išduodančią instituciją, atsakingą už dinaminius IP adresus (skirtingose valstybėse narėse 
taikomos skirtingos koncepcijos)11.

Didelių abejonių kelia ne tik suverenių prerogatyvų perdavimas privačioms šalims, bet ir 
sąlygų sudarymas paslaugų teikėjams spręsti dėl piliečių pagrindinių teisių – pačių paslaugų 

8 Tuo klausimu taip pat žr. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 1 straipsnį dėl konvencijos 
susitariančiųjų šalių – žr. Europos Tarybos (ET) EŽTK vadovą dėl 1 straipsnio Obligation to respect human 
rights. Concepts of „jurisdiction“ and imputability, 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Taip pat žr. Jaloud / Nyderlandai (GC), 
paraiškos Nr. 47708/08: „143. Be to, vien užsienio valstybės valdžios institucijos priimto sprendimo ar duoto 
nurodymo įvykdymo nepakanka, kad susitariančioji valstybė būtų atleidžiama nuo įsipareigojimų, kuriuos ji 
prisiėmė pagal konvenciją (žr., mutatis mutandis, Pellegrini / Italija, Nr. 30882/96, § 40, ECHR 2001-VIII, ir 
K. / Italija, Nr. 38805/97, § 21, ECHR 2004-VIII).“ Taip pat žr. EŽTT sprendimą Bosphorus et al. / Airija, 
paraiškos Nr. 45036/98 (ES pagrindinių teisių apsaugos lygiavertiškumas); M.S.S. / Belgija ir Graikija (GC), 
paraiškos Nr. 30696/09 (Bosforo prezumpcijos netaikymas); taip pat Avotinš / Latvija, paraiškos Nr. 17502/07 
(tarpusavio pripažinimo ir pasitikėjimo ribos). Šį klausimą 2018 m. lapkričio 27 d. EP posėdžio elektroninių 
įrodymų klausimais metu taip pat iškėlė EŽTT teisėjas prof. dr. M. Bošnjak (ypač 16.55–16.58 val. tiesiogiai 
paminėdamas šį aspektą: „Kalbant apie vykdančiosios valstybės teisę, atrodo, kad pagal galiojantį pasiūlymą ji 
nėra aktuali. Konvencijos požiūriu tai gali sukelti problemų, nes EŽTK susitariančiosios šalys, įskaitant visas 28 
ES valstybes nares, atsako už žmogaus teisių apsaugą savo jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. ˂...˃ Jos 
turi įdiegti reglamentavimo sistemą ir užtikrinti teisinę arba netgi teisminę apsaugą konkrečiais atvejais ˂...˃. 
Jeigu vykdančiosios valstybės valdžios institucijos gauna skundą, kad konvencijoje numatyta teisė akivaizdžiai 
neapsaugoma ir padėties negalima ištaisyti ES teisės aktais, jos negali atsisakyti nagrinėti skundo remdamosi 
tuo, kad jos taiko tik ES teisę. Tai aiškiai nurodyta sprendime Avotinš / Latvija ˂...˃ Jums pateiktame pasiūlyme 
EŽTT jurisprudencijos požiūriu sukuriama gana unikali padėtis. 8 straipsnis pažeidžiamas nedalyvaujant 
vykdančiosios valstybės valdžios institucijoms. Abejoju, ar tai atitinka EŽTK. Gali kilti pagrįstų lūkesčių, kad 
kiekvienu konkrečiu atveju bus taikoma vykdančiosios valstybės teisė. Tai turėtų poveikį teisėtumo vertinimui 
˂...˃“).
Žr. adresu http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-
LIBE.
9 Remiantis ES Teisingumo Teismo sprendimu Digital Ireland.
10 ES Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12, Digital Rights Ireland ir 
Seitlinger ir kt. Taip pat žr. verslo asociacijos Cable Europe pozicijos dokumentą, p. 3 („Vis dėlto šiuo metu, ES 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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teikėjų teigimu, jie to negali ir nenori daryti12. Be to, jie turi turėti galimybę tiek kitų ES 
valstybių narių, tiek trečiųjų valstybių atžvilgiu veikti pagal aiškias teisės normas. Todėl kyla 
klausimas, kiek tokio teisinio aiškumo arba reikiamų garantijų Komisijos pasiūlymu 
suteikiama, kai trūksta galutinio vykdančiosios valstybės teisminės institucijos sprendimo. 

Taigi, lieka klausimas, ar padaugėtų aiškumo, jeigu dalyvautų vykdančiosios valstybės 
valdžios institucija (pvz., jeigu tokiai institucijai būtų teikiamas pranešimas ir, kur reikia, būtų 
numatytas prasmingos reakcijos pareiškimo ar prieštaravimo pateikimo terminas) (panašiai 
kaip nurodyta Direktyvos dėl Europos tyrimo orderio 31 straipsnyje). Viena vertus, tokia 
pranešimo tvarka būtų išlaikytos suverenios prerogatyvos, o, kita vertus, paslaugų teikėjams 
būtų suteiktos papildomos garantijos ir teisinis tikrumas (be kita ko, taip būtų išspręstos jų 
teisinės atsakomybės problemos)13.

EĮPOS ir EĮSOS perdavimas ir patvirtinimas 

Vienos valstybės narės išduodančioji institucija standartizuotu sertifikatu tiesiogiai perduoda 
EĮSOS paslaugų teikėjui (teisiniam atstovui) kitoje valstybėje narėje (arba ES veikiančio 
trečiosios šalies paslaugų teikėjo atstovui).14 

Teisingumo Teismui pripažinus ES duomenų saugojimo direktyvą negaliojančia, nacionaliniu lygmeniu 
galiojančių duomenų saugojimo įpareigojimų statusas“ yra neaiškus ˂...˃. Paslaugų teikėjas gali ir neturėti 
išduodančiosios valdžios institucijos prašomų duomenų.“). Taip pat žr. Europos telekomunikacijų tinklo 
operatorių asociacijos (ETNO) pozicijos dokumentą, kuriame teigiama: „Svarbu pabrėžti, jog kyla sunkumų 
prieigos duomenis praktikoje aiškiai atskirti nuo sandorių duomenų, ˂...˃ būtina teisminė visų prašymų 
priežiūra, susijusi su nustatytu nusikalstamų veikų sąrašu ir taikoma visoms duomenų kategorijoms ˂...˃.“
11 Atrodo, kad Komisijos pasiūlyme numačius naują specialią „prieigos duomenų“ kategoriją neišsprendžiamas 
skirtingų nacionalinių institucijų klausimas, ypač susijęs su tendencija, kad tokiems duomenims reikia gauti 
teismo leidimą. Pavyzdžiui, žr. asociacijos Cable Europe 2018 m. spalio 11 d. pozicijos dokumentą „Orderis 
turėtų būti išduodamas tik teismo nutartimi“). Taip pat žr. Europos Tarybos Kovos su kibernetiniais 
nusikaltimais komiteto problemos analizę „Sąlygos abonento informacijai, susijusiai su dinaminiais, o ne 
statiniais IP adresais, gauti: Atitinkamų teismų sprendimų ir tendencijų apžvalga“, T-CY (2018)26, 2018 m. 
spalio 25 d. (išsamią informaciją žr. EP 2 darbo dokumente šiuo klausimu). Taip pat žr. bendrovės Microsoft 
atsakymą į 2019 m. sausio mėn. Tarybos poziciją dėl siūlomo elektroninių įrodymų reglamento, kurioje, inter 
alia, teigiama, kad teisėsaugos reikalavimus pateikti turinį ir kitus neskelbtinus duomenis turi peržiūrėti ir 
patvirtinti nepriklausoma teisminė institucija – tai turi būti daroma iki orderio vykdymo ir tik pateikus 
reikšmingus būtinuosius teisinius ir faktinius įrodymus. 
12 Pavyzdžiui, žr. Europos telekomunikacijų tinklo operatorių asociacijos (ETNO) pozicijos dokumentą (kuriam, 
pavyzdžiui, pritaria paslaugų teikėjas KPN) dėl tarpvalstybinės prieigos prie elektroninių įrodymų 
baudžiamosiose bylose gerinimo („Vaidmuo, kuris pasiūlymu suteikiamas paslaugų teikėjams, atrodo 
nerealistiškas. Telekomunikacijų operatoriai neturi galimybių, pavyzdžiui, užtikrinti, kad orderiu nebūtų 
pažeidžiama chartija. Panašiai orderių autentiškumas ir teisinis galiojimas ˂...˃ neturėtų priklausyti operatorių 
atsakomybei ˂...˃. Todėl, atliekant įrodymų pateikimo orderio atitikties vertinimo funkciją, pramonė negali 
pakeisti teisminių institucijų.“)
13 Taryba išbraukė nuostatas dėl bet kokių autonominių paslaugų teikėjų galimybių atlikti vertinimą ir įtraukė 
nuostatą dėl pranešimo, tačiau tik tuo atveju, jeigu atitinkamas asmuo negyvena paslaugų teikėjo teritorijoje, ir 
tik tada, kai kalbama apie turinio duomenis (ne kitų kategorijų duomenis), be galimybės nutraukti duomenų 
perdavimą. Vykdančioji valstybė gali būti įtraukta tik ribotais išvardytais atvejais (prašomi duomenys yra 
apsaugoti imunitetais ir privilegijomis, suteiktais pagal vykdančiosios valstybės teisę, arba toje valstybėje narėje 
yra susiję su spaudos ir saviraiškos laisvės įgyvendinimo normomis arba pagrindiniais vykdančiosios valstybės 
interesais, pvz., nacionaliniu saugumu ir gynyba). Vis dėlto išduodančioji institucija turi į šias aplinkybes 
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Siūlomame reglamente gana neaiškiai aptariami faktiniai perdavimo būdai ir tik nurodoma, 
kad EĮPOS ir EĮSOS „tiesiogiai perduodami bet kokiomis priemonėmis, kuriomis galima 
atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis adresatas gali nustatyti tapatumą“. 

Kai paslaugų teikėjai, valstybės narės arba Sąjungos įstaigos yra sukūrę specialias platformas 
arba kitus saugius teisėsaugos ir teisminių institucijų prašymų pateikti duomenis nagrinėjimo 
kanalus, išduodančioji institucija taip pat gali nuspręsti sertifikatą perduoti šiais kanalais15. 
Taigi, dokumente nėra numatyta bendro, centralizuoto ar saugaus perdavimo kanalo, šį 
klausimą paliekama spręsti valstybėms narėms ir paslaugų teikėjams, nors dokumentas ir 
vadinamas reglamentu16. Vietoje to Komisija pasiūlymo lydimajame memorandume nurodo, 
kad reglamentas neturi įtakos jau esamų platformų naudojimui, nes juo suteikiama daug 
privalumų, įskaitant galimybę lengvai nustatyti duomenų tapatumą ir saugiai juos perduoti. 

Tačiau paminėtina, kad šiose platformose turėtų būti sudaromos galimybės pateikti I ir II 
prieduose nurodyto formato EĮPOS ir EĮSOS, neprašant papildomų su orderiu susijusių 
duomenų. Tai neišvengiamai reiškia, kad tokios platformos turėtų būti koreguojamos, ir 
neaišku, kas padengtų tokio koregavimo išlaidas. Komisija taip pat nurodo centralizuotas ES 
platformas, pvz., e. CODEX17 ir SIRIUS18, ir išdėsto teorinę galimybę jas išplėsti, kad jos 
apimtų paslaugų teikėjus, tačiau nenustato konkretaus tvarkaraščio ar tvirto įsipareigojimo tai 
padaryti19. Taigi, kyla klausimas, kaip paslaugų teikėjas iš tikrųjų žinos, ar EĮPOS / EĮSOS 

atsižvelgti, tarsi jos būtų numatytos pagal tos šalies nacionalinę teisę. Žr. Tarybos bendrojo požiūrio, 
dok. 15020/18, 7a straipsnį. Naujajame 12a straipsnyje taip pat numatyta išduodančiosios valstybės galimybė 
sandorių (srauto) duomenų atveju į tokią informaciją atsižvelgti taip, tarsi tai būtų numatyta pagal jos 
nacionalinę teisę. Tačiau neaišku, kaip šis klausimas būtų keliamas, jeigu vykdančiajai valstybei niekada nebūtų 
pranešama ir ji apie tai net nežinotų. Šį klausimą iškėlė, pavyzdžiui, bendrovė Microsoft (2019 m. sausio mėn. 
dokumentas dėl Tarybos bendrojo požiūrio), nurodydama: „Tas metodas praktiškai netikslingas ˂...˃. Iš tikrųjų, 
atsižvelgiant į tai, kiek paslaugų teikėjų teikia duomenų prieglobos paslaugas Airijoje, Airijos valdžios 
institucijas užplūstų pagal Tarybos pasiūlymą siunčiami pranešimai, tačiau dažnai jos neturėtų galimybių 
įvertinti, ar atitinkamiems duomenims taikoma teisinė apsauga. Siūloma pozicija: reikalauti, kad 
išduodančiosios institucijos praneštų poveikį patiriančioms valstybėms narėms. Reglamente turėtų būti 
reikalaujama, kad išduodančioji institucija apie įrodymų pateikimo orderį praneštų valstybei narei, kurioje 
gyvena orderio objektu esantis asmuo. Ši valstybė turės geriausias galimybes nustatyti taikytinas apsaugos 
priemones ir bus labiausiai suinteresuota šias apsaugos priemones ginti. Minėtas sprendimas neturėtų sukelti 
nepagrįstos naštos: remiantis bendrovės Microsoft patirtimi, tik apie 7 proc. teisėsaugos institucijų reikalavimų 
perduoti vartotojų duomenis yra susiję su kitoje valstybėje narėje esančiais subjektais.“ Taip pat žr. asociacijos 
Bitkom pozicijos dokumentą, kuriame teigiama: „Reglamente turėtų būti ne tik numatytas pranešimas poveikį 
patiriantiems vartotojams ir klientams, bet ir aiškiai nustatyta, kad įmonės gali pranešti bet kurios valstybės 
narės, kurios suvereniems interesams prašymas turi poveikį, centrinei institucijai.“ Panašią poziciją dėl 
vykdančiosios valstybės narės valdžios institucijos įtraukimo būtinumo taip pat išdėstė paslaugų teikėjas KPN 
(„Privatūs paslaugų teikėjai negali (ir neturėtų) iš esmės spręsti dėl orderių teisėtumo“). Tą patį požiūrį išreiškė 
asociacija EuroISPA 2018 m. birželio mėn. pozicijos dokumente („Mes neigiamai vertiname tolesnį teisėsaugos 
privatizavimą šiuo pasiūlymu“).
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yra gautas iš tikros užsienio teisminės institucijos ir ar tai nėra tapatybės vagystės ar 

14 Žr. siūlomo reglamento 7 straipsnį. Suteikiama labai mažai informacijos, žr. siūlomo reglamento 5 straipsnio 5 
dalį dėl EĮPOS ir 6 straipsnio 3 dalį dėl EĮSOS, t. y. suteikiama informacija apie: – išduodančiąją ir, kai 
taikytina, tvirtinančiąją instituciją; – orderio adresatą; – asmenis, kuriems orderis turi poveikį; – duomenų 
kategoriją (duomenis apie abonentą, prieigos duomenis, sandorių duomenis arba turinio duomenis); – jei 
taikytina, prašomą terminą; – išduodančiosios valstybės taikytinas baudžiamosios teisės nuostatas; – priemonės 
būtinumo ir proporcingumo pagrindus; be to, dėl įrodymų pateikimo orderių skubiu atveju arba jei duomenis 
prašoma atskleisti anksčiau – skubos arba ankstesnio duomenų atskleidimo motyvus; – ir patvirtinimą, kad tais 
atvejais, kai prašomi duomenys saugomi arba tvarkomi paslaugų teikėjui teikiant infrastruktūros paslaugas 
įmonei arba kitam subjektui, išskyrus fizinius asmenis, Europos įrodymų pateikimo orderis gali būti adresuotas 
tik paslaugų teikėjui, kai įmonei arba subjektui adresuotos tyrimo priemonės nėra tinkamos. Vis dėlto, kalbant 
apie informaciją dėl būtinumo ir proporcingumo, neaišku, kaip tai susiję su 8 straipsnio 4 dalimi, kurioje 
teigiama: „Su priemone susiję būtinumo ir proporcingumo pagrindai arba papildoma informacija apie tyrimus 
neįtraukiama.“ 
15 Žr. siūlomo reglamento 8 straipsnį.
16 Tai, pavyzdžiui, neigiamai įvertino ETNO: „Itin svarbu sukurti centralizuotą, saugų perdavimo kanalą, tam 
tikrą unikalią platformą: – išduodančiosios valstybės narės teisėsaugos institucijų prašymui gauti; – prašymo 
galiojimui patikrinti, pasitelkiant vykdančiosios valstybės teisminę instituciją; – ir prašymams paslaugų teikėjui 
perduoti ˂...˃. Tada tokia platforma būtų užtikrinama, kad prašymas būtų autentiškas, tinkamas ir jį būtų 
galima įvykdyti ˂...˃.“ Konkrečiai paminimas e. CODEX: „Tuo tikslu iki elektroninių įrodymų reglamento 
įsigaliojimo būtinai turėtų būti priimtas ir įgyvendintas e. CODEX reglamentas. Pereinamuoju laikotarpiu, kol 
bus sukurta ir pradės veikti saugi platforma, gali būti svarbu sukurti vieną teisminį ryšių punktą kiekvienoje 
valstybėje narėje, privalantį priimti ir patvirtinti duomenų perdavimą kitai valstybei narei. “Panašiai teigė 
įmonė Vodafone per 2018 m. lapkričio 27 d. EP svarstymą, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/lt/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 E. CODEX yra tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo IT sistema, kuria vartotojams, nesvarbu, ar jie yra 
teisminės institucijos, praktikuojantys teisininkai ar piliečiai, sudaromos sąlygos saugiai siųsti ir priimti 
dokumentus, teisines formas, įrodymus ir kitą informaciją. Sistemoje eksploatuojamas decentralizuotas prieigos 
vietų tinklas, tarpusavyje susiejantis nacionalines ir Europos IT sistemas. E. CODEX prieigos vietai sukurti 
reikalinga speciali programinė įranga. E. CODEX sistemą bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindais parengė 
grupė valstybių narių, naudodamosi ES dotacijomis – valstybių narių konsorciumas sistemą parengė pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (KIP) IRT politikos rėmimo programą. Sistemą buvo 
planuojama naudoti civilinei ir baudžiamajai teisei. Buvo planuojama e. CODEX platformą taip pat naudoti 
elektroniniams įrodymams (savitarpio teisinei pagalbai, Europos tyrimo orderiams (ETO) ir galbūt 
elektroniniams įrodymams). Tomis aplinkybėmis dotacija buvo skirta projektui Evidence2e-Codex (10 valstybių 
narių ir 21 partneris, 2018–2019 m.). Bendradarbiavimas su paslaugų teikėjais įgyvendinant projektą buvo tik 
vienas iš tikėtinų rezultatų, nes projektas visų pirma skirtas ETO ir savitarpio teisinės pagalbos prašymams, 
susijusiems su elektroniniais įrodymais. Tačiau programa yra pradiniame / bandymų etape, visapusiškai 
veikiančios platformos kol kas nėra. Išankstiniu etapu 2014–2016 m. buvo vykdomas įrodymų projektas (jame 
dalyvavo Italija, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija, Malta, Belgija ir Bulgarija). Pagrindiniai per minėtąjį 
projektą nustatyti faktai: – nėra visapusiškos elektroninių įrodymų rinkimo, saugojimo, laikymo, naudojimo ir 
keitimosi jais teisinės sistemos; – nepaisant šio visapusiškos teisinės sistemos nebuvimo, elektroniniai įrodymai 
vis dažniau naudojami kaip svarbiausi įrodymai baudžiamajame procese; – nesant šios visapusiškos teisinės 
sistemos, teisėsaugos institucijos ir toliau taiko tik fragmentinius sprendimus, ar tai būtų teisiniai, duomenų 
apsaugos, vykdymo ar techniniai sprendimai; – dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai mano, kad reikia sukurti 
sertifikavimą ir didinti dalyvaujančių asmenų ir elektroninių įrodymų saugojimo, laikymo, analizės ir keitimosi 
jais platformų profesionalumą (žr. adresu evidenceproject.eu).
Elektroninės savitarpio teisinės pagalbos ekspertų darbo grupę turi ir Interpolas. Tačiau turi būti atsižvelgiama į 
tai, kad Interpolas apima labai skirtingų valstybių grupę, ne tik ES valstybes nares. ES elektroninių įrodymų 
platforma turėtų visapusiškai atitikti ES duomenų apsaugos standartus.
18 SIRIUS yra 2017 m. Interpolo pradėta eksploatuoti saugi internetinė platforma teisėsaugos specialistams. 
Platforma sudaro sąlygas tyrėjams keistis žiniomis, geriausia patirtimi ir praktine patirtimi internetu padedamų 
įvykdyti nusikaltimų tyrimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant kovai su terorizmu. Platforma padeda išspręsti ir 
kitas nusikaltimų tyrimo problemas, pvz., nukreipti prašymus interneto paslaugų teikėjams ir pagerinti atsakymų 
kokybę.
19 Žr. siūlomo reglamento aiškinamojo memorandumo p. 18: „reikėtų įvertinti galimą „e. CODEX“ ir SIRIUS 
platformų išplėtimą siekiant suteikti paslaugų teikėjams saugų ryšį EĮPOS ir EĮSOS ir, kai tinkama, paslaugų 
teikėjų atsakymų perdavimo tikslais.“
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sukčiavimo atvejis. Tikėtina, kad panašių problemų kils paslaugų teikėjui perduodant 
prašomus duomenis kitos valstybės narės išduodančiajai institucijai. Atsižvelgiant, viena 
vertus, į duomenų neskelbtinumą ir, kita vertus, į galimą duomenų rinkmenų dydį, paslaugų 
teikėjai ir valstybės narės turėtų turėti galimybes naudotis tik saugiais duomenų perdavimo 
būdais. 

Taigi, jeigu siūloma elektroninių įrodymų sistema pasirodytų įmanoma, būtina sąlyga – turi 
būti įdiegtas saugus ryšių kanalas, kartu suteikiant paslaugų teikėjui prašymo autentiškumo 
garantiją, taip pat užtikrinant kanalo, kuriuo perduodami prašomi duomenys, saugumą. 
Atsižvelgiant į Komisijos planuotą terminą, nuo kurio bus pradėtas taikyti siūlomas 
reglamentas (praėjus šešiems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo), aišku, kad Komisija pagal šį 
pasiūlymą neplanavo iki reglamento įsigaliojimo nei turėti bendros sistemos, nei užtikrinti jos 
veikimo. 

Kalbant apie Komisijos nuorodas į projektus e. CODEX ir SIRIUS, reikia atsižvelgti į tai, kad 
abu projektai yra eksperimentiniame arba bandomajame etape, o visavertė bendra platforma 
dar neveikia. Tačiau daugelis valstybių narių jau naudojasi sistema e. CODEX siekdamos 
padėti vykdyti tarpvalstybines teisines procedūras civilinėse ir baudžiamosiose bylose, 
pavyzdžiui, keistis savitarpio teisinės pagalbos prašymais tarp prokurorų. Atsižvelgdama į 
išdėstytas problemas dėl vartotojų tapatumo nustatymo ir saugaus duomenų perdavimo, 
Komisija turėtų įvertinti galimybes pagerinti duomenų perdavimo tarp paslaugų teikėjų ir 
teisėsaugos institucijų saugumą.


