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Wprowadzenie

Trzeci dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału 
dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów 
dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (2018/0108(COD)) 
dotyczy roli usługodawców w proponowanym rozporządzeniu. 

W systemie proponowanym przez Komisję centralną rolę powierzono usługodawcom, 
przypisując przedstawicielowi prawnemu powołanemu przez usługodawcę rolę „adresata” 
europejskiego nakazu wydania/zabezpieczenia dowodów1. Jako taka umowa o współpracę w 
zakresie nakazu (a także sama współpraca) miałaby miejsce zasadniczo między usługodawcą 
a zagranicznym organem sądowym, który wydał nakaz Wyłącznie w przypadku wystąpienia 
trudności w wykonaniu takiego nakazu dopuszcza się poinformowanie lub interwencję organu 
sądowego państwa wykonującego. 

W celu dokonania właściwej oceny proponowanej nowej roli usługodawców należy poddać 
dalszej analizie następujące aspekty: wewnętrzną procedurę oceny przeprowadzanej przez 
usługodawcę, w tym ochrony praw podstawowych; przekazywanie i uwierzytelnianie 
nakazów wydania/zabezpieczenia dowodów; podwójną karalność; koszty; wykonalność i 
proporcjonalność obowiązków usługodawców oraz odpowiedzialność i sankcje.

Wewnętrzna procedura oceny przeprowadzanej przez usługodawcę

We wniosku Komisji przewidziano, że usługodawcy mają pewien wąski margines oceny w 
odniesieniu do dwóch rodzajów nakazów otrzymanych od organów.

Jeśli chodzi o nakaz wydania dowodów (EPOC), art. 9 stanowi:
  „Jeżeli adresat nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków ze względu na 

to, że zaświadczenie europejskiego nakazu wydania dowodów jest niekompletne, 
zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji wystarczających do jego 
wykonania, adresat informuje bez zbędnej zwłoki organ wydający, o którym mowa w 
zaświadczeniu europejskiego nakazu wydania dowodów, i wnosi o wyjaśnienia […]”. 
– art. 9 ust. 3;

  „Jeżeli adresat nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku ze względu na 
siłę wyższą lub faktyczną niemożność niezawinioną przez adresata (lub usługodawcę, 
jeżeli jest to inny podmiot), w szczególności ze względu na to, że osoba, której dane są 
objęte nakazem, nie jest jego klientem, lub dane zostały usunięte przed otrzymaniem 
zaświadczenia europejskiego nakazu wydania dowodów, adresat informuje bez 
zbędnej zwłoki organ wydający wskazany w zaświadczeniu europejskiego nakazu 
wydania dowodów, podając wyjaśnienia […]”. – art. 9 ust. 4;

1 Artykuł 7 proponowanego rozporządzenia. W przypadku niepowołania przedstawiciela prawnego, 
niestosowania się przedstawiciela prawnego do wydanego nakazu w sytuacji wyjątkowej lub niewywiązania się 
przez niego z obowiązków, gdy istnieje poważne ryzyko utraty danych, nakaz można również skierować do 
dowolnego zakładu usługodawcy w Unii. 
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 „Jeżeli adresat uzna, że zaświadczenie europejskiego nakazu wydania dowodów nie 
może być wykonane ze względu na to, że w oparciu o same informacje w nim zawarte 
jest oczywiste, że narusza ono Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej lub 
stanowi oczywiste nadużycie, adresat przesyła również formularz zawarty w 
załączniku III do właściwego organu przymuszającego do wykonania nakazu w 
państwie członkowskim adresata. W takich przypadkach właściwy organ 
przymuszający do wykonania nakazu może wystąpić o wyjaśnienia do organu 
wydającego dotyczące europejskiego nakazu wydania dowodów, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem Eurojust lub Europejskiej Sieci Sądowej”. – art. 9 ust. 5 akapit drugi.

Podobnie jeśli chodzi o nakaz zabezpieczenia dowodów (EPOC-PR), art. 10 stanowi: 
 „Jeżeli adresat nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku ze względu na to, 

że zaświadczenie jest niekompletne, zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera 
informacji wystarczających do wykonania zaświadczenia europejskiego nakazu 
zabezpieczenia dowodów, adresat informuje bez zbędnej zwłoki organ wydający […] i 
wnosi o wyjaśnienia […]”. – art. 10 ust. 4;

 „Jeżeli adresat nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku ze względu na siłę 
wyższą lub faktyczną niemożność niezawinioną przez adresata (lub usługodawcę, 
jeżeli jest to inny podmiot), w szczególności ze względu na to, że osoba, której dane są 
objęte nakazem, nie jest jego klientem, lub dane zostały usunięte przed otrzymaniem 
nakazu, adresat informuje bez zbędnej zwłoki organ wydający […], podając 
wyjaśnienia […]”. – art. 10 ust. 5. 

 W przeciwieństwie do nakazu wydania dowodów (art. 9 ust. 5 akapit drugi) art. 10 nie 
przewiduje jednak dokonania oceny ochrony praw podstawowych w przypadku 
nakazu zabezpieczenia dowodów.

Ponadto w przypadku niewywiązania się przez usługodawcę z obowiązków i niezastosowania 
się do zaświadczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów, co doprowadziło do 
wszczęcia postępowania przymuszającego do wykonania nakazu zgodnie z art. 14, w tym 
samym artykule we wniosku Komisji nie przewidziano dalszych przesłanek usługodawcy do 
sprzeciwienia się wykonaniu zaświadczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów. 

Artykuł 14 ust. 4 stanowi, że adresat może wnieść sprzeciw wobec wykonania europejskiego 
nakazu wydania dowodów wydanego/zatwierdzonego przez niewłaściwy organ lub nakazu, 
który nie został wydany w związku z przestępstwem określonym w art. 5 ust. 4. Usługodawca 
może również wnieść sprzeciw, jeżeli nie mógł zastosować się do nakazu z powodu siły 
wyższej lub ze względu na oczywiste błędy zawarte w nakazie, jeżeli nakaz nie dotyczy 
danych przechowywanych przez usługodawcę lub w jego imieniu w momencie otrzymania 
zaświadczenia europejskiego nakazu wydania dowodów, jeżeli usługa świadczona przez 
usługodawcę nie jest objęta zakresem rozporządzenia lub jeżeli zaświadczenie europejskiego 
nakazu wydania dowodów w sposób oczywisty narusza przepisy Karty praw podstawowych 
lub ma charakter oczywistego nadużycia.

Jeśli chodzi o nakaz zabezpieczenia dowodów, art. 14 ust. 5 stanowi, że adresat może wnieść 
sprzeciw wobec wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów 
wydanego/zatwierdzonego przez niewłaściwy organ, jeżeli nie może zastosować się do 
nakazu z powodu siły wyższej lub ze względu na oczywiste błędy zawarte w nakazie, jeżeli 
nakaz nie dotyczy danych przechowywanych przez usługodawcę lub w jego imieniu w 
momencie otrzymania zaświadczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów, jeżeli 
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usługa świadczona przez usługodawcę nie jest objęta zakresem rozporządzenia lub jeżeli 
nakaz w sposób oczywisty narusza przepisy Karty praw podstawowych lub ma charakter 
oczywistego nadużycia. Powyższe wskazuje na niespójność wniosku Komisji. Choć w art. 10 
nie przewidziano oceny ochrony praw podstawowych w odniesieniu do nakazu 
zabezpieczenia dowodów (w przeciwieństwie do nakazu wydania dowodów), art. 14 ust. 5 
lit. e) przewiduje taką przesłankę w przypadku nakazu zabezpieczenia dowodów2. 

Ponadto w art. 15 i 16 proponowanego rozporządzenia przewidziano możliwość wszczęcia 
szczególnego postępowania odwoławczego w państwie wydającym3. Jeżeli w opinii adresata 
zastosowanie się do zaświadczenia europejskiego nakazu wydania dowodów skutkowałoby 
konfliktem obowiązków w oparciu o prawa podstawowe lub podstawowe interesy państwa 
trzeciego (art. 15) lub konfliktem obowiązków na podstawie innych przesłanek (art. 16), 
może on wszcząć postępowanie odwoławcze4.

Pod tym względem we wniosku Komisji przyznano usługodawcy pewną swobodę w zakresie 
oceny otrzymanych nakazów. Jak stwierdzono na posiedzeniu LIBE5 oraz w oparciu o 
informacje otrzymane od usługodawców, niektórzy usługodawcy już dokonują takiej oceny. 
Twierdzą oni, że nie wykonują oni nakazów organów ścigania, które zawierają oczywiste 
błędy, są arbitralne lub nieokreślone (na przykład działania o charakterze czysto 
rozpoznawczym). Powszechnie uważa się, że takie postępowanie wnosi wartość dodaną w 
skuteczność nakazów. Ponadto usługodawcy cenią sobie możliwość niewykonania nakazów, 
które zawierają oczywiste błędy, są arbitralne lub nieokreślone, gdyż to oni są odpowiedzialni 
za ochronę danych osobowych i zachowanie prywatności swych klientów – stanowi to 
podstawę ich modelu biznesowego i źródło zaufania klientów. 6

2 W swoim podejściu ogólnym Rada całkowicie skreśliła zapis o dokonaniu takiej oceny, nawet w odniesieniu 
do postępowania przymuszającego do wykonania nakazu przewidzianego w art. 14.
3 Może się jednak zdarzyć, że inne państwo członkowskie będzie zaangażowane w sprawę, gdy usługodawca 
państwa trzeciego wyznaczy przedstawiciela prawnego w innym państwie członkowskim. W takim przypadku 
mogą zostać również zagrożone stosunki międzynarodowe między tym państwem członkowskim (państwem 
wykonującym) a państwem trzecim. Rozporządzenie nie przewiduje jednak w takiej sytuacji środka ochrony 
prawnej w państwie członkowskim wykonania (państwie wykonującym). 
4 Jeśli chodzi o art. 15, postępowanie odwoławcze ma zastosowanie w przypadku konfliktu z przepisami prawa 
państwa trzeciego odnoszącymi się do praw podstawowych zainteresowanych osób fizycznych lub 
podstawowych interesów tego państwa trzeciego związanych z bezpieczeństwem narodowym lub obronnością. 
W takim przypadku przewidziano szczególne postępowanie, zgodnie z którym sąd informuje państwo trzecie, 
któremu przysługuje określony termin na wniesienie sprzeciwu. Dla porównania art. 16 ma zastosowanie do 
wszystkich innych przypadków, w których sąd nie informuje organów państwa trzeciego w sytuacji wystąpienia 
konfliktu przepisów i podejmuje niezależną decyzję w oparciu o pewne określone kryteria. W podejściu 
ogólnym Rada skreśliła art. 15. 
5 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego 
zorganizowała w dniu 27 listopada 2018 r. w Brukseli wysłuchanie publiczne na temat elektronicznego materiału 
dowodowego w sprawach karnych.
6 Zob. wypowiedź Vodafone, wysłuchanie w PE w dniu 27 listopada 2018 r. na temat elektronicznego materiału 
dowodowego, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE. W podejściu ogólnym Rady możliwość taka wydaje się jeszcze bardziej zawężona. Zob. 
odpowiedź Microsoft na stanowisko Rady na temat proponowanego rozporządzenia w sprawie elektronicznego 
materiału dowodowego, styczeń 2019 r., s. 5 („W stanowisku Rady nie przyznano usługodawcom żadnego 
prawa lub mechanizmu w zakresie wyrażania obaw dotyczących legalności nakazów otrzymanych na mocy 
rozporządzenia. Umożliwienie usługodawcom wyrażania takich obaw ma decydujące znaczenie, ponieważ w 
niektórych przypadkach tylko usługodawcy będą w stanie określić nadmierne lub z innych przyczyn 
nieodpowiednie żądania”. Ma to również związek z kwestią proporcjonalności, jak następnie stwierdził 
Microsoft („Weźmy na przykład kwestię organu ścigania prowadzącego dochodzenie w sprawie przestępstwa z 
udziałem pewnych pracowników »przedsiębiorstwa Acme«. Organ ścigania może wydać europejski nakaz 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Niemniej jednak, jeśli chodzi o zaświadczenie europejskiego nakazu wydania dowodów 
i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów, art. 8 ust. 3 i 4 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia stanowi, że usługodawcy otrzymają bardzo ograniczone informacje dotyczące 
konkretnego przypadku, z którym związany jest nakaz7. Zatem nie jest jasne, w jaki sposób 
usługodawcy mogliby dokonać rzeczywistej oceny, w szczególności jeżeli chodzi o ocenę 
europejskiego nakazu wydawania dowodów pod kątem ochrony praw podstawowych. 

Ponadto niezależnie od faktu, że większość stron z zadowoleniem przyjmuje możliwość 
wszczęcia przez usługodawców procedury oceny w odniesieniu do błędów, siły wyższej, 
ochrony danych oraz obowiązków wynikających z umowy, należy ustalić, czy można i 
powinno się zlecić im dokonanie pełnej oceny ochrony praw podstawowych (jak 
przewidziano w art. 9 ust. 5 akapit drugi, a także w art. 14 ust. 4 lit. f) oraz art. 14 ust. 5 lit. e). 
Zlecając obowiązek dokonania oceny usługodawcom organy państwa wykonującego w 
zasadzie nie otrzymywałyby już żadnych informacji dotyczących wydania lub zabezpieczenia 
dowodów, a co za tym idzie, nie miałyby możliwości wstrzymania nakazu. W konsekwencji 
organy państwa wykonującego praktycznie straciłyby wszelkie suwerenne prerogatywy 
dotyczące danych lub zapewnienia praw podstawowych na ich terytorium. Kwestia 
możliwości zlecania, a nawet prywatyzacji, prerogatyw państwa i jego suwerenności jest 
związana z podstawowymi prerogatywami (prerogatywami konstytucyjnymi) państwa, takimi 
jak ochrona praw podstawowych obywateli za pomocą krajowych przepisów/tradycji 
konstytucyjnych oraz instrumentów międzynarodowych, a także ochrona przed potencjalnie 
nieuzasadnioną ingerencją organów zewnętrznych na terytorium danego państwa w obszarze 
sądownictwa / ścigania przestępstw8. 

wydania dowodów w odniesieniu do wszystkich wiadomości e-mail wysłanych z domeny 
»Acmecomapny.com«, nie zdając sobie sprawy, że przedsiębiorstwo zatrudnia tysiące pracowników, którzy 
wysyłają wiadomości e-mail z tej domeny…”).
7 Zob. art. 7 proponowanego rozporządzenia. Udziela się bardzo ograniczonych informacji – w przypadku 
zaświadczenia europejskiego nakazu wydania dowodów zob. art. 5 ust. 5 proponowanego rozporządzenia, zaś w 
przypadku zaświadczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów zob. art. 6 ust. 3 proponowanego 
rozporządzenia – na temat: – organu wydającego oraz w stosownych przypadkach organu zatwierdzającego; – 
adresata nakazu; – osób, których nakaz dotyczy; – kategorii danych objętych nakazem (dane abonenta, dane 
dostępu, dane dotyczące transakcji, dane dotyczące treści); – w stosownych przypadkach przedziału czasowego, 
którego dotyczy nakaz zabezpieczenia; – obowiązujących przepisów prawa karnego państwa wydającego; – 
przesłanek dotyczących konieczności i proporcjonalności zastosowanego środka oraz dodatkowo również w 
przypadku nakazu wydania dowodów – w sytuacji wyjątkowej lub przy żądaniu wcześniejszego ujawnienia – 
odpowiedniego uzasadnienia, a także potwierdzenia, że w przypadkach, w których dane objęte nakazem są 
przechowywane lub przetwarzane w ramach infrastruktury zapewnianej przez usługodawcę spółce lub innemu 
podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, europejski nakaz wydania dowodów może być skierowany do 
usługodawcy wyłącznie w przypadku, gdy do danej spółki lub podmiotu nie należy kierować środków 
dochodzeniowo-śledczych . Jeśli chodzi o informacje dotyczące konieczności i proporcjonalności, nie jest 
jednak jasne, jak to się odnosi do art. 8 ust. 4, który stanowi: „Do zaświadczenia nie włącza się przesłanek 
dotyczących konieczności i proporcjonalności środka lub pozostałych informacji dotyczących postępowania 
przygotowawczego”. 

8 W związku z tym zob. także obowiązki wynikające z art. 1 EKPC ciążące na układających się stronach 
konwencji – zob. Rada Unii Europejskiej, „Guide on Article 1 ECHR, Obligation to respect human rights, 
Concepts of »jurisdiction« and imputability [Przewodnik w sprawie art. 1 EKPC. Obowiązek przestrzegania 
praw człowieka Pojęcia „jurysdykcji” i odpowiedzialności], 2018 r. 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Zob. także Jaloud/Niderlandy (WI), skarga 
nr 47708/08: „143. Ponadto wykonanie decyzji lub nakazu wydanych przez organy innego państwa nie jest samo 
w sobie wystarczające do zwolnienia umawiającego się państwa z obowiązków, które przyjęło na mocy 
konwencji (zob. mutatis mutandis, Pellegrini/Włochy, nr 30882/96, pkt 40, ETPC 2001-VIII; K./Włochy, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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Znaczenie suwerennych prerogatyw, zwłaszcza w zakresie prawa do prywatności, wydaje się 
jeszcze ważniejsze w odniesieniu do obecnej różnorodności przepisów dotyczących 
zatrzymywania danych w UE9, w tym niejasnej sytuacji prawnej ważności krajowych 
przepisów w zakresie zatrzymywania danych10, a także nierozwiązanej kwestii organu 
wydającego w odniesieniu do dynamicznych adresów IP (różne podejścia w różnych 
państwach członkowskich)11.

Oprócz kwestii zlecania suwerennych prerogatyw podmiotom prywatnym, wysoce 
dyskusyjne jest umożliwienie usługodawcom orzekania w kwestii praw podstawowych 
obywateli, czego – jak sami przyznają – nie mogą i nie chcą robić12. Ponadto muszą oni 
działać w oparciu o jasne zasady prawne w odniesieniu do innych państw członkowskich, jak 
i wszystkich państw trzecich. Nasuwa się więc pytanie, do jakiego stopnia wniosek Komisji 
zapewnia taką jasność prawa lub niezbędne gwarancje przy braku ostatecznego arbitrażu 
organu sądowego państwa wykonującego. 

Pozostaje zatem pytanie, czy większe zaangażowanie organów państwa wykonującego (na 
przykład w formie powiadamiania takiego organu, w tym ustalenia terminu na podjęcie 
znaczącej reakcji lub wniesienie sprzeciwu, w razie potrzeby) (podobnie do art. 31 dyrektywy 
w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych) wprowadziłoby 
większą jasność.  Z jednej strony taki system powiadamiania mógłby podtrzymać suwerenne 
prerogatywy, a z drugiej strony – zapewnić usługodawcom dodatkowe gwarancje i pewność 

nr 38805/97, pkt 21, ETPC 2004-VIII)”. Zob. także ETPC, Bosphorus i in./Irlandia, skarga nr 45036/98 
(równoważność przestrzegania praw podstawowych UE); M.S.S./Belgia i Grecja (WI), skarga nr 30696/09 
(zaprzestanie stosowania założenia sformułowanego w sprawie Bosphorus); a także Avotinš/Łotwa, skarga 
nr 17502/07 (ograniczenia wzajemnego uznawania i zaufania). Kwestię tę podjął również sędzia ETPC, prof. dr 
Marko Bošnjak, wysłuchanie w PE w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie elektronicznego materiału 
dowodowego (w szczególności 16.55–16.58, bezpośrednie odniesienie do tematu: „Jeśli chodzi o prawo państwa 
wykonującego, wydaje się ono nie mieć znaczenia według aktualnego wniosku. Z perspektywy konwencji może 
to stworzyć problem, ponieważ Wysokie Układające się Strony EKPC, w tym wszystkie 28 państw 
członkowskich UE, są odpowiedzialne za ochronę praw człowieka na terytorium podlegającym ich jurysdykcji 
[…]. Mają one obowiązek ustanowienia ram regulacyjnych i zapewnienia w określonych przypadkach ochrony 
prawnej, a nawet sądowej […]. Jeżeli organy państwa wykonującego otrzymają skargę dotyczącą wyraźnego 
niezapewnienia prawa do ochrony wynikającej z konwencji i nie sposób tej sytuacji zaradzić na mocy prawa 
Unii, są one zobowiązane do rozpatrzenia skargi na podstawie stosowania prawa Unii. Określono to wyraźnie w 
wyroku Avotinš/Łotwa […]. W obecnej formie wniosek przewiduje dość niecodzienną sytuację z perspektywy 
orzecznictwa ETPC. Ingerencja w postanowienia art. 8 odbywa się bez żadnego udziału organów państwa 
wykonującego.  Zastanawiam się, czy jest to zgodne z EKPC. Może wystąpić uzasadnione oczekiwanie 
stosowania prawa państwa wykonującego w każdym konkretnym przypadku. Wpłynęłoby to na ocenę 
legalności[…]”).
Zob. na http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-
LIBE.
9 Za orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Digital Rights Ireland.
10 Trybunał Sprawiedliwości, sprawy połączone C-293/12 i C-594/12, Digital Rights Ireland oraz Seitlinger i in. 
Zob. także stanowisko Cable Europe, s. 3 („Niemniej jednak krajowy status aktualnego obowiązku 
zatrzymywania danych – w następstwie unieważnienia przez TSUE dyrektywy w sprawie zatrzymywania 
danych – nie jest jasny […]. Usługodawca może nie posiadać danych wymaganych przez organ wydający”). 
Zob. także stanowisko Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych: „Należy 
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prawa (w tym zwolnienie ich z kwestii związanych z odpowiedzialnością)13.

Przekazywanie i uwierzytelnianie zaświadczenia europejskiego nakazu wydania 
dowodów i zaświadczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów  

Zaświadczenie europejskiego nakazu wydania dowodów i zaświadczenie europejskiego 
nakazu zabezpieczenia dowodów są przekazywane bezpośrednio przez organ wydający w 
jednym państwie członkowskim usługodawcy (lub jego przedstawicielowi prawnemu) w 
innym państwie członkowskim (lub przedstawicielowi prawnemu usługodawcy z państwa 
trzeciego działającemu w UE) w postaci standardowego zaświadczenia14. 
W proponowanym rozporządzeniu kwestia konkretnych sposobów przekazywania pozostaje 
dość niejasna. Stanowi ono tylko, że zaświadczenie europejskiego nakazu wydania dowodów 
lub zaświadczenie europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów „przekazuje się 
bezpośrednio dowolnymi środkami umożliwiającymi uzyskanie pisemnego potwierdzenia, 
przy spełnieniu warunków zapewniających adresatowi możliwość stwierdzenia 
autentyczności zaświadczenia. 

Jeżeli usługodawcy, państwa członkowskie lub organy Unii Europejskiej ustanowili specjalne 
platformy lub inne bezpieczne kanały obsługi wniosków dotyczących danych 
przekazywanych przez organy ścigania i organy sądowe, organ wydający może również 
podjąć decyzję o przekazaniu zaświadczenia za pośrednictwem takich kanałów”15. Zatem w 

podkreślić trudności w jasnym rozróżnieniu »danych dostępu« i »danych dotyczących transakcji« w praktyce 
[…] wszystkie żądania odnoszące się do określonego wykazu przestępstw oraz wszystkie kategorie danych 
powinny podlegać nadzorowi sądowemu […]”.
11 Wydaje się, że wprowadzenie nowej specjalnej kategorii „danych dostępu” we wniosku Komisji nie 
rozwiązuje problemu różnych organów krajowych, zwłaszcza w odniesieniu do tendencji zatwierdzania tych 
danych przez sąd. Zob. przykładowo stanowisko Cable Europe z dnia 11 października 2018 r. („Wydanie nakazu 
powinno następować na mocy orzeczenia sądu”). Zob. także kwestię badaną przez Komitet RE ds. 
Cyberprzestępczości, „Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP 
addresses: overview of relevant court decisions and developments” [Warunki otrzymania danych subskrybentów 
w odniesieniu do dynamicznych vs statycznych adresów IP: przegląd odnośnych orzeczeń sądowych i nowych 
tendencji], T-CY (2018)26, 25 października 2018 r. (dodatkowe informacje zob. drugi dokument roboczy PE na 
ten temat). Zob. także odpowiedź Microsoft na stanowisko Rady dotyczące proponowanego rozporządzenia w 
sprawie elektronicznego materiału dowodowego, styczeń 2019 r., w której stwierdzono między innymi, że 
„żądania organów ścigania dotyczące ujawnienia treści i innych poufnych danych muszą zostać poddane 
przeglądowi i zatwierdzone przez niezależny organ sądowy przed wykonaniem nakazu i tylko na podstawie 
minimalnego znaczącego uzasadnienia ich pod względem prawnym i faktycznym. 
12 Zob. na przykład stanowisko Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych 
(popierane między innymi przez niderlandzkiego operatora telekomunikacyjnego KPN) w sprawie poprawy 
dostępu transgranicznego do elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych („Przewidziana we 
wniosku rola usługodawców wydaje się mało realna. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych nie mogą na 
przykład zagwarantować, że nakaz nie narusza postanowień karty. Podobnie operatorzy nie powinni być 
odpowiedzialni […] za autentyczność i moc prawną nakazów […]. Przedstawiciele branży nie mogą zatem 
zastąpić organów sądowych w jednym z ich kluczowych zadań, jakim jest dokonywanie oceny zgodności 
europejskiego nakazu ochrony”).
13 Rada skreśliła wszelkie zapisy dotyczące autonomii usługodawców w dokonywaniu oceny i zawarła zapis o 
powiadamianiu, który dotyczy wyłącznie przypadków, gdy zainteresowana osoba nie zamieszkuje na terytorium 
danego państwa i odnosi się wyłącznie do danych dotyczących treści (a nie do innych kategorii danych), bez 
możliwości zatrzymania transferu danych. Wyłącznie w określonych przypadkach państwo wykonujące może 
(objęte nakazem dane są chronione immunitetami i przywilejami przysługującymi na mocy prawa państwa 
wykonującego, podlegają w tym państwie członkowskim przepisom związanym z wolnością prasy i wolnością 
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instrumencie nie przewidziano wspólnego, scentralizowanego lub bezpiecznego portalu 
przekazywania, kwestię tę pozostawiono państwom członkowskim i usługodawcom, pomimo, 
że instrument ten jest teoretycznie rozporządzeniem.16 Zamiast tego w uzasadnieniu do 
wniosku Komisja stwierdza, że korzystanie z tych platform nie będzie zabronione na 
podstawie rozporządzenia, ponieważ mają one wiele zalet, m.in. oferują możliwość prostego 
uwierzytelnienia oraz bezpieczne przekazywanie danych. 

Należy jednak wspomnieć, że tego rodzaju platformy musiałyby umożliwiać przekazywanie 
zaświadczenia europejskiego nakazu wydania danych i zaświadczenia europejskiego nakazu 
zabezpieczenia dowodów w formacie przewidzianym w załącznikach I i II bez konieczności 
podawania dodatkowych danych dotyczących nakazu. To z kolei oznacza nieuchronnie, że 
takie platformy musiałyby być odpowiednio dostosowane i nie jest jasne, kto miałby ponieść 
związane z tym koszty. Komisja odnosi się także do istniejących scentralizowanych platform 
UE, takich jak e-CODEX17 czy SIRIUS18 i porusza kwestię teoretycznej możliwości 
rozszerzenia zakresu ich działania, aby obejmowały usługodawców; nie przedstawia jednak 
ustalonego harmonogramu ani nie podejmuje żadnych zdecydowanych zobowiązań w tym 
względzie19. W rezultacie pojawia się pytanie, skąd usługodawcy mają wiedzieć, że 

wypowiedzi lub mają związek z podstawowymi interesami państwa wykonującego, takimi jak bezpieczeństwo 
narodowe i obronność). Organ wydający uwzględnia jednak te przesłanki w taki sam sposób, jak gdyby były one 
przewidziane w przepisach prawa jego państwa. Zob. art. 7a podejścia ogólnego Rady, dok. 15020/18. Nowy 
art. 12a przewiduje również możliwość uwzględnienia przez państwo wydające takich informacji w przypadku 
danych dotyczących transakcji (danych o ruchu) „w taki sam sposób, w jaki zostałyby uwzględnione, gdyby były 
przewidziane w jego własnych przepisach krajowych”. Nie jest jednak jasne, jak poruszono by tę kwestię, gdyby 
państwo wykonujące nie zostało nigdy powiadomione i nie posiadało takich informacji. Sprawę tę poruszył 
między innymi Microsoft (stanowisko w sprawie podejścia ogólnego Rady, styczeń 2019 r.), stwierdzając, że „to 
podejście nie ma większego sensu […]. Biorąc pod uwagę liczbę usługodawców, którzy gromadzą dane w 
Irlandii, władze irlandzkie mogłyby na mocy wniosku Rady zostać zasypane powiadomieniami, ale w wielu 
przypadkach nie byłyby w stanie ocenić, czy dane, których sprawa dotyczy, podlegają ochronie prawnej. 
Proponowane stanowisko: Wymóg powiadomienia zainteresowanych państw członkowskich przez organy 
wydające. Rozporządzenie powinno ustanawiać wymóg powiadomienia państwa członkowskiego, w którym 
mieszka osoba, której nakaz dotyczy, o wydaniu  przez organ wydający europejskiego nakazu ochrony. Dane 
państwo członkowskie będzie w stanie najlepiej określić wszelkie rodzaje ochrony, które mają zastosowanie w 
danym przypadku, i będzie miało największy interes w zapewnieniu ich. Rozwiązanie to nie powinno wiązać się 
z nadmiernymi obciążeniami: z doświadczenia Microsoftu wynika, że zaledwie 7% nakazów organów ścigania 
dotyczących danych użytkownika odnosi się do danych z innego państwa członkowskiego”. Zobacz także 
stanowisko Bitkom, w którym stwierdzono, że „oprócz powiadomienia użytkowników i klientów, których nakaz 
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dotyczy, w rozporządzeniu należy jasno określić, że przedsiębiorstwa mogą powiadomić organ centralny w 
jakimkolwiek państwie członkowskim, którego suwerennych interesów dotyczy dany wniosek”. Podobne 
stanowisko zakładające zaangażowanie organu publicznego w państwie wykonującym zajęło KPN („Ocena 
legalności nakazów nie może (i nie powinna) leżeć w gestii prywatnych usługodawców”). Ten sam pogląd 
wyraziło stowarzyszenie EuroISPA w stanowisku przedstawionym w czerwcu 2018 r. („Negatywnie oceniamy 
dalszą prywatyzację ścigania przestępstw przewidzianą w tym wniosku”).
14 Zob. art. 7 proponowanego rozporządzenia. Udziela się bardzo ograniczonych informacji – w przypadku 
zaświadczenia europejskiego nakazu wydania dowodów zob. art. 5 ust. 5 proponowanego rozporządzenia, zaś w 
przypadku zaświadczenia europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów zob. art. 6 ust. 3 proponowanego 
rozporządzenia – na temat: – organu wydającego oraz, w stosownych przypadkach, organu zatwierdzającego; – 
adresata nakazu; – osób, których nakaz dotyczy; – kategorii danych objętych nakazem (dane abonenta, dane 
dostępu, dane dotyczące transakcji, dane dotyczące treści); – w stosownych przypadkach przedziału czasowego, 
którego dotyczy nakaz zabezpieczenia; – obowiązujących przepisów prawa karnego państwa wydającego; – 
przesłanek dotyczących konieczności i proporcjonalności zastosowanego środka oraz dodatkowo również w 
przypadku nakazu wydania dowodów – w sytuacji wyjątkowej lub przy żądaniu wcześniejszego ujawnienia – 
odpowiedniego uzasadnienia, a także potwierdzenia, że w przypadkach, w których dane objęte nakazem są 
przechowywane lub przetwarzane w ramach infrastruktury zapewnianej przez usługodawcę spółce lub innemu 
podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, europejski nakaz wydania dowodów może być skierowany do 
usługodawcy wyłącznie w przypadku, gdy do danej spółki lub podmiotu nie należy kierować środków 
dochodzeniowo-śledczych . Jeśli chodzi o informacje dotyczące konieczności i proporcjonalności, nie jest 
jednak jasne, jak to się odnosi do art. 8 ust. 4, który stanowi: „Do zaświadczenie nie włącza się przesłanek 
dotyczących konieczności i proporcjonalności środka lub pozostałych informacji dotyczących postępowania 
przygotowawczego”. 
15 Zob. art. 8 proponowanego rozporządzenia.
16 Spotkało się to z krytyką między innymi ze strony Stowarzyszenia Europejskich Operatorów Sieci 
Telekomunikacyjnych: „Zasadnicze znaczenie miałoby stworzenie scentralizowanego bezpiecznego kanału 
przekazywania, pewnego rodzaju specjalnej platformy, która służyłaby: – otrzymywaniu wniosku organów 
ścigania wydającego państwa członkowskiego; – sprawdzaniu ważności wniosku […] za pośrednictwem 
właściwego organu sądowego w państwie wykonującym; oraz przekazywaniu wniosków usługodawcom […]. 
Platforma zapewniłaby wówczas, że wniosek jest autentyczny, adekwatny i może zostać spełniony […]”. 
Konkretnie mowa jest o projekcie e-CODEX: „W tym celu konieczne jest przygotowanie rozporządzenia w 
sprawie e-CODEX-u i jego wdrożenia do momentu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie elektronicznego 
materiału dowodowego. W okresie przejściowym, przed stworzeniem bezpiecznej platformy i rozpoczęciem jej 
działania, ważne byłoby stworzenie w każdym państwie członkowskim punktu kompleksowej obsługi sądowej, 
który byłby odpowiedzialny za otrzymywanie i uwierzytelnianie przekazywania wniosków innych państw 
członkowskich”. Podobnie Vodafone, wysłuchanie w PE w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie elektronicznego 
materiału dowodowego, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE.
17 „e-CODEX” jest systemem informatycznym wykorzystywanym do celów transgranicznej 
współpracy sądowej, który umożliwia użytkownikom (organom sądowym, prawnikom lub 
obywatelom) przesyłanie i otrzymywanie dokumentów, formularzy, materiału dowodowego 
lub innych informacji w bezpieczny sposób. Działa on na zasadzie zdecentralizowanej sieci punktów 
dostępu łączącej krajowe i europejskie systemy informatyczne. Do stworzenia punktu dostępu e-CODEX 
wymagane jest specjalne oprogramowanie. System e-CODEX został opracowany przez grupę państw 
członkowskich w kontekście jednolitego rynku treści cyfrowych przy pomocy dotacji unijnych – opracowało go 
konsorcjum państw członkowskich w obrębie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji – 
urogramu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przeznaczono 
go do spraw z zakresu prawa cywilnego i karnego. Platformę e-CODEX wykorzystywano by również do celów 
elektronicznego materiału dowodowego (wzajemna pomoc prawna, europejski nakaz dochodzeniowy (END) i 
potencjalnie elektroniczny materiał dowodowy). W tym kontekście przyznano dotację na projekt Evidence2e-
Codex (10 państw członkowskich i 21 partnerów, 2018–2019). Wdrożenie współpracy z usługodawcami 
stanowiło tylko część oczekiwanych rezultatów, jako że główne założenia projektu obejmują wnioski dotyczące 
END i wzajemnej pomocy prawnej w związku z elektronicznym materiałem dowodowym. Program jest jednak 
nadal w fazie wstępnej / testowej, a w pełni funkcjonująca platforma jeszcze nie istnieje. Na wcześniejszym 
etapie, w latach 2014–2016, zrealizowano projekt Evidence (uczestniczyły w nim Włochy, Holandia, Francja, 
Niemcy, Malta, Belgia i Bułgaria). Główne ustalenia projektu były następujące: – w odniesieniu do 
gromadzenia, zabezpieczenia, przechowywania i wymiany dowodów elektronicznych nie istnieją kompleksowe 
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otrzymane zaświadczenie europejskiego nakazu wydania dowodów lub zaświadczenie 
europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów zostało wydane przez autentyczny organ 
sądowy innego państwa, a nie jest to przypadek „kradzieży tożsamości” lub oszustwa. 
Podobne problemy mogą wystąpić w odniesieniu do przekazywania wymaganych danych od 
usługodawcy do organu wydającego w innym państwie członkowskim. Biorąc pod uwagę z 
jednej strony poufny charakter danych, a z drugiej – potencjalny rozmiar plików 
zawierających dane, należy zapewnić usługodawcom i państwom członkowskim możliwość 
wykorzystania bezpiecznych sposobów przekazywania danych. 

W związku z tym warunkiem wstępnym stworzenia proponowanego systemu elektronicznego 
materiału dowodowego jest stworzenie bezpiecznego kanału komunikacji przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu usługodawcy autentyczności wniosku oraz bezpieczeństwa kanału 
przekazania wymaganych danych. Ze względu na przewidywany przez Komisję termin 
rozpoczęcia stosowania proponowanego rozporządzenia (sześć miesięcy po jego wejściu w 
życie) jasne jest, że Komisja nie planowała stworzenia wspólnego systemu w ramach wniosku 
ani jego uruchomienia w momencie wejścia w życie rozporządzenia. 

Jeśli chodzi o odniesienie Komisji do platform e-CODEX i Sirius, należy wziąć pod uwagę, 
że oba te projekty są w fazie eksperymentalnej lub testowej, a pełna wspólna platforma 
operacyjna nie została jeszcze wdrożona. Jednak wiele państw członkowskich korzysta już z 
platformy e-CODEX, by wspierać transgraniczne procedury prawne w sprawach cywilnych i 
karnych, na przykład w celu wymiany wniosków między prokuratorami o wzajemną pomoc 
prawną. Biorąc pod uwagę podniesione kwestie dotyczące uwierzytelnienia i zabezpieczenia 
przekazywania danych, Komisja powinna ocenić możliwości zwiększenia bezpieczeństwa 
przekazywania danych między usługodawcami a organami ścigania.

ramy prawne; – pomimo braku kompleksowych ram prawnych dowody elektroniczne są coraz częściej 
kluczowymi dowodami w sprawach karnych; – w związku z brakiem kompleksowych ram prawnych organy 
ścigania korzystają z różnorodnych rozwiązań, obejmujących rozwiązania prawne, ochronę danych, ściganie 
przestępstw lub rozwiązania techniczne; – zainteresowane strony zaangażowane w projekt odczuwają potrzebę 
ustanowienia certyfikacji i profesjonalizacji osób zaangażowanych w proces i środowisk, w których 
elektroniczne dowody są zabezpieczane, przechowywane, analizowane i wymieniane (zob. evidenceproject.eu).
Również Interpol posiada grupę roboczą ekspertów ds. wzajemnej elektronicznej pomocy prawnej. Niemniej 
jednak należy uwzględnić fakt, że Interpol działa w wielu różnych państwach, nie tylko państwach 
członkowskich UE. Unijna platforma elektronicznego materiału dowodowego musiałaby być w pełni zgodna ze 
standardami ochrony danych w UE.
18 SIRIUS to bezpieczna platforma internetowa przeznaczona dla organów ścigania, uruchomiona przez Europol 
w 2017 r. Umożliwia wymianę informacji, najlepszych praktyk i wiedzy eksperckiej w dziedzinie postępowania 
przygotowawczego prowadzonego z wykorzystaniem internetu przez śledczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania terroryzmu. Obejmuje również inne wyzwania związane z prowadzeniem 
dochodzenia, takie jak usprawnienie przekazywania wniosków do dostawców usług online i poprawę jakości 
uzyskiwanych odpowiedzi.
19 Zob. s. 18 uzasadnienia proponowanego rozporządzenia: „Należy wziąć pod uwagę potencjalne rozszerzenie 
platform e-CODEX oraz SIRIUS oraz uzupełnienie ich o bezpieczne połączenie z usługodawcami do celów 
przekazywania zaświadczeń europejskiego nakazu wydania danych i zaświadczeń europejskiego nakazu 
zabezpieczenia dowodów i, w stosownych przypadkach, udzielania odpowiedzi przez usługodawców”.


