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Introducere

Cel de al treilea document de lucru referitor la propunerea de Regulament privind ordinele 
europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală [2018/0108 
(COD)] acoperă rolul prestatorilor de servicii în propunerea de regulament. 

Sistemul, astfel cum este propus de Comisie, prevede un rol central pentru prestatorii de 
servicii, conferind reprezentantului legal al prestatorului de servicii rolul de „destinatar” al 
ordinului european de divulgare a probelor electronice sau al ordinului european de păstrare a 
probelor electronice.1 Ca atare, contactul și cooperarea în ceea ce privește ordinul se stabilesc, 
în principiu, doar între prestator și autoritatea judiciară străină care a emis ordinul. Doar în 
cazurile în care apar probleme în legătură cu executarea unui astfel de ordin, autoritatea 
judiciară a statului de executare urmează a fi, de asemenea, informată sau implicată. 

Pentru a evalua, în mod adecvat, noul rol al prestatorilor de servicii din prezenta propunere, 
vor fi analizate în continuare următoarele elemente: procedura de evaluare internă efectuată 
de către prestator, inclusiv în ceea ce privește drepturile fundamentale; transmiterea și 
autentificarea ordinelor europene de divulgare a probelor electronice și a ordinelor europene 
de păstrare a probelor electronice; dubla incriminare; costurile; fezabilitatea și 
proporționalitatea obligațiilor ce revin prestatorilor; și răspunderea și sancțiunile.

Procedura de evaluare internă efectuată de către prestator

Propunerea Comisiei prevede că prestatorii de servicii dispun de o anumită marjă limitată 
pentru a evalua cele două tipuri de ordine primite de la autorități.

În ceea ce privește ordinul de divulgare (EPOC), articolul 9 stipulează că:
  „În cazul în care destinatarul nu își poate respecta obligația întrucât EPOC este 

incomplet, conține erori vădite sau nu conține suficiente informații pentru executarea 
acestuia, destinatarul informează autoritatea emitentă menționată în EPOC fără 
întârzieri nejustificate și solicită clarificări [...].” - articolul 9 alineatul (3);

  „În cazul în care destinatarul nu își poate respecta obligația din motive de forță 
majoră sau de imposibilitate de facto care nu poate fi atribuită destinatarului sau 
prestatorului de servicii, în cazul în care acesta este diferit de destinatar, în special 
deoarece persoana ale cărei date sunt solicitate nu este clientul acestuia sau deoarece 
datele au fost șterse înainte de primirea EPOC, destinatarul informează autoritatea 
emitentă menționată în EPOC fără întârzieri nejustificate, explicând motivele [...].” - 
articolul 9 alineatul (4);

 „În cazul în care destinatarul consideră că EPOC nu poate fi executat întrucât, 
exclusiv pe baza informațiilor conținute în EPOC, reiese că acest document încalcă în 
mod vădit Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sau că este în mod 
vădit abuziv, destinatarul [informează autoritatea de executare competentă] din statul 
membru al destinatarului. În astfel de cazuri, autoritatea de executare competentă 

1 Articolul 7 din propunerea de regulament. În cazul în care nu a fost desemnat niciun reprezentant legal, acesta 
nu respectă ordinul într-o situație de urgență sau nu își respectă obligațiile și există un risc important de pierdere 
a datelor, ordinul poate fi adresat, de asemenea, oricărui sediu al prestatorului de servicii din Uniune. 
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poate solicita clarificări din partea autorității emitente cu privire la ordinul european 
de divulgare a probelor electronice, fie direct, fie prin intermediul Eurojust sau al 
Rețelei Judiciare Europene.” - articolul 9 alineatul (5) al doilea paragraf.

În mod similar, în ceea ce privește ordinele de păstrare (EPOC-PR), articolul 10 stipulează: 
 „În cazul în care destinatarul nu își poate respecta obligația întrucât certificatul este 

incomplet, conține erori vădite sau nu conține suficiente informații pentru executarea 
EPOC-PR, destinatarul informează autoritatea emitentă [...] fără întârzieri 
nejustificate și solicită clarificări, [...].” - articolul 10 alineatul (4);

 „În cazul în care destinatarul nu își poate respecta obligația din motive de forță 
majoră sau de imposibilitate de facto care nu poate fi atribuită destinatarului sau 
prestatorului de servicii, în cazul în care acesta este diferit de destinatar, în special 
deoarece persoana ale cărei date sunt solicitate nu este clientul acestuia sau deoarece 
datele au fost șterse înainte de primirea ordinului, destinatarul contactează 
autoritatea emitentă [...] fără întârzieri nejustificate, explicând motivele [...].” - 
articolul 10 alineatul (5); 

 Cu toate acestea, spre deosebire de ordinele de divulgare [articolul 9 alineatul (5) 
paragraful al doilea], articolul 10 nu prevede nicio evaluare a drepturilor fundamentale 
pentru ordinele de păstrare.

În plus, în cazul în care un prestator de servicii nu se conformează unui EPOC-PR și, prin 
urmare, o procedură de executare este inițiată în ceea ce-l privește, astfel cum se prevede la 
articolul 14, propunerea Comisiei prevede, la același articol, motive suplimentare care pot fi 
invocate de prestator pentru a se opune executării unui EPOC-PR. 

Articolul 14 alineatul (4) stipulează faptul că un destinatar poate să se opună executării unui 
ordin de divulgare a probelor electronice care a nu a fost emis sau validat de autoritatea 
competentă sau ordinului care a fost emis pentru o altă infracțiune decât cele menționate la 
articolul 5 alineatul (4). Prestatorul de servicii poate invoca, de asemenea, motive de forță 
majoră sau erori vădite, faptul că datele nu erau stocate de el sau pentru el la momentul 
primirii EPOC, faptul că destinatarul nu intră sub incidența regulamentului sau că EPOC 
încalcă, în mod evident, Carta drepturilor fundamentale sau că este, în mod vădit, abuziv.

În ceea ce privește ordinele de păstrare, articolul 14 alineatul (5) stipulează că un destinatar se 
poate opune executării unui ordin care nu a fost emis sau validat de autoritatea competentă, 
din motive de forță majoră sau din cauza unor erori vădite, datorită faptului că datele nu erau 
stocate de el sau pentru el la momentul primirii EPOC-PR, că destinatarul nu intră sub 
incidența regulamentului sau că ordinul încalcă, în mod vădit, Carta drepturilor fundamentale 
sau că este, în mod vădit, abuziv. Prin aceasta, propunerea Comisiei pare a prezenta o 
incoerență; în timp ce articolul 10 nu prevede o evaluare a drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește ordinele de păstrare (spre deosebire de ordinele de divulgare), un astfel de motiv este 
menționat în legătură cu ordinele de păstrare la articolul 14 alineatul (5) litera (e).2 

În sfârșit, articolele 15 și 16 din propunerea de regulament prevăd posibilitatea de a declanșa 

2 În abordarea sa generală, Consiliul a eliminat în totalitate o astfel de evaluare, chiar și din procedura de 
executare de la articolul 14.



PE634.849v01-00 4/10 DT\1177089RO.docx

RO

o procedură specifică de revizuire în statul emitent3. În cazul în care destinatarul consideră că 
respectarea unui EPOC ar avea drept urmare obligații contradictorii, bazate pe drepturile 
fundamentale sau pe interesele fundamentale ale unei țări terțe (articolul 15) sau în cazul unor 
obligații contradictorii având la bază alte motive (articolul 16), poate fi declanșată o 
procedură de revizuire.4

În această privință, propunerea Comisiei oferă o anumită marjă de manevră pentru prestatorul 
de servicii în ceea ce privește evaluarea ordinelor primite. Astfel cum s-a afirmat cu ocazia 
audierii în cadrul Comisiei LIBE5 și pe baza informațiilor colectate de la prestatori, unii dintre 
aceștia efectuează deja o astfel de evaluare. Potrivit prestatorilor de servicii respectivi, aceștia 
nu execută cereri care sunt în mod vădit eronate, arbitrare sau inexacte (de exemplu, simple 
„anchete pentru găsirea probelor”) adresate de către autorități de aplicare a legii. Se acceptă 
pe scară largă faptul că o astfel de procedură are o valoare adăugată în ceea ce privește 
eficiența ordinelor. Mai mult, prestatorii apreciază posibilitatea de a nu executa ordinele care 
sunt în mod vădit eronate, arbitrare sau inexacte, deoarece sunt responsabili de protecția și 
confidențialitatea datelor clienților lor, ceea ce stă în centrul modelului lor de afaceri și sursa 
încrederii pe care clienții lor le-o acordă. 6

Cu toate acestea, în ceea ce privește certificatul de ordin european de divulgare a probelor 
electronice și de ordin european de păstrare a probelor electronice, propunerea de regulament 
stipulează, la articolul 8 alineatele (3) și (4), că prestatorii vor primi doar informații foarte 
limitate în legătură cu cazul concret la care se referă ordinul.7 Astfel, nu este clar modul în 

3 Cu toate acestea, pot exista situații în care să fie implicat un alt stat membru în cazul în care reprezentantul 
legal al unui prestator de servicii dintr-o țară terță se află într-un alt stat membru. În acest caz, pot fi implicate, de 
asemenea, relațiile internaționale dintre respectivul stat membru (stat de executare) și țara terță. Totuși, nu se 
prevede o cale de atac posibilă într-un astfel de caz în statul membru care execută ordinul (statul de executare). 
4 În ceea ce privește articolul 15, procedura a fost prevăzută în cazul în care apare un conflict cu legislația unei 
țări terțe în legătură cu drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză sau cu interesele fundamentale ale țării 
terțe legate de securitatea sau apărarea națională. Se prevede o procedură specifică în cadrul căreia instanța 
informează celălalt stat care dispune de un anumit termen pentru a se opune. În schimb, articolul 16 vizează toate 
celelalte cazuri în care instanța nu informează autoritățile țării terțe în cazul unor obligații contradictorii și ia o 
decizie autonomă bazată pe anumite criterii definite. În abordarea sa generală, Consiliul a eliminat articolul 15. 
5 Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a organizat o audiere 
publică la Bruxelles, la 27 noiembrie 2018, pe tema „Probele electronice în materie penală”.
6 A se vedea contribuția Vodafone, Audierea PE privind probele electronice, 27 noiembrie 
2018,http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. 
Cu toate acestea, abordarea generală a Consiliului pare să limiteze și mai mult o astfel de posibilitate. A se vedea 
răspunsul Microsoft la poziția Consiliului referitoare la propunerea de Regulament privind probele electronice, 
ianuarie 2019, p. 5 („Textul Consiliului nu oferă prestatorilor de servicii niciun drept sau mecanism prin care 
aceștia să își exprime preocupările cu privire la legalitatea ordinelor pe care le primesc în temeiul 
regulamentului. Este esențial să se acorde prestatorilor de servicii mijloacele prin care aceștia să-și poată 
exprima astfel de preocupări, deoarece, în unele cazuri, doar prestatorii de servicii sunt în măsură să identifice 
cererile care sunt prea extinse sau inadecvate din alte motive.”) Acest lucru are legătură și cu chestiunea 
proporționalității, astfel cum declară mai departe Microsoft („De exemplu, cazul autorității de aplicare a legii 
care anchetează o infracțiune ce implică anumiți angajați ai «Acme Company». S-ar putea ca autoritatea de 
aplicare a legii să emită un ordin european de divulgare a probelor electronice prin care solicită toate 
emailurile trimise de pe domeniul «Acmecomapny.com», fără a-și da seama că întreprinderea are mii de 
angajați care trimit emailuri de pe acest domeniu [...].”)
7 A se vedea articolul 7 din propunerea de regulament. Sunt furnizate informații foarte limitate - a se vedea 
articolul 5 alineatul (5) privind EPOC și articolul 6 alineatul (3) privind EPOC-PR din propunerea de 
regulament, și anume informații legate de: - autoritatea emitentă și, după caz, autoritatea de validare; - 
destinatarul ordinului; - persoana (persoanele) afectată (afectate); - categoria de date (date privind abonații, date 
privind accesul, date privind operațiile sau date referitoare la conținut); - după caz, perioada la care se referă 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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care prestatorii ar putea să fie cu adevărat în măsură de a efectua o evaluare efectivă, în 
special în ceea ce privește evaluarea ordinelor de divulgare din punctul de vedere al 
drepturilor fundamentale.  

Mai mult, cu toate că majoritatea părților salută o procedură de evaluare de către prestatorii de 
servicii în ceea ce privește erorile, motivele de forță majoră, obligațiile de protecție a datelor 
și obligațiile contractuale ale prestatorilor de servicii, trebuie să se clarifice dacă o evaluare de 
sine stătătoare privind drepturile fundamentale [astfel cum este prevăzută la articolul 9 
alineatul (5) al doilea paragraf, precum și la articolul 14 alineatul (4) litera (f) și alineatul (5) 
litera (e)] poate și ar trebui să fie externalizată acestora. Prin externalizarea unei astfel de 
obligații de evaluare către prestatori, autoritățile statului de executare nu ar mai fi notificate, 
în principiu, în legătură cu divulgarea sau păstrarea probelor electronice și nu ar mai avea 
așadar nicio posibilitate de a împiedica ordinul. Drept urmare, autoritățile statului de 
executare ar pierde efectiv orice prerogative suverane asupra datelor sau asupra garantării 
drepturilor fundamentale pe teritoriul lor. Chestiunea posibilității externalizării, chiar a 
privatizării, prerogativelor statului și a suveranității acestuia  privește  prerogativele esențiale 
(constituționale) ale unui stat, cum ar fi protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi 
prin dispozițiile sau tradițiile constituționale naționale și instrumentele internaționale, precum 
și protecția împotriva unor eventuale ingerințe nejustificate ale unor autorități străine pe 
teritoriul său în domeniul judiciar și al aplicării legii.8 

Semnificația prerogativelor suveranității, în special a dreptului la viață privată, pare și mai 
importantă în raport cu actualul amalgam de legi din UE privind păstrarea datelor9, inclusiv 
situația juridică neclară a validității dispozițiilor privind păstrarea datelor naționale10, precum 

cererea; - dispozițiile de drept penal aplicabile ale statului emitent; - justificarea necesității și a proporționalității 
măsurii și, în plus, pentru ordinele de divulgare, în cazul unei urgențe sau al unei cereri de divulgare rapidă, 
motivele care o justifică; și  confirmarea faptului că, în cazurile în care datele solicitate sunt stocate sau 
prelucrate ca parte a unei infrastructuri furnizate de un prestator de servicii unei societăți sau unei alte entități, 
care nu este persoană fizică, ordinul european de divulgare a probelor electronice nu poate fi adresat decât 
prestatorului de servicii atunci când măsurile de investigare adresate societății sau entității nu sunt adecvate. 
Totuși, în ceea ce privește informațiile privind necesitatea și proporționalitatea, nu este clar modul în care 
acestea se leagă de articolul 8 alineatul (4) care prevede că: „[N]u se includ justificarea necesității și a 
proporționalității măsurii sau detalii suplimentare cu privire la anchetă.” 

8 A se vedea, în acest sens, și obligațiile stipulate la articolul 1 din Convenția europeană a drepturilor omului 
privind Părțile Contractante ale convenției - a se vedea Consiliul Europei, Guide on Article 1 ECHR, Obligation 
to respect human rights, Concepts of “jurisdiction” and imputability, 2018 („Ghid privind articolul 1 din 
Convenția europeană a drepturilor omului, Obligația de a respecta drepturile omului, Conceptele de «jurisdicție» 
și de imputabilitate, 2018” https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). A se vedea, de 
asemenea, Jaloud împotriva Țărilor de Jos (Marea Cameră), cererea nr. 47708/08: „143. În plus, faptul că un 
stat contractant execută o decizie sau un ordin din partea unei autorități a unui stat străin nu este, în sine, 
suficient pentru a-l exonera de obligațiile care îi revin în temeiul Convenției (a se vedea mutatis mutandis, 
Pellegrini împotriva Italiei, nr. 30882/96, pct. 40, CEDO 2001-VIII, și K. împotriva Italiei, nr. 38805/97, pct. 21, 
CEDO 2004-VIII).” A se vedea, de asemenea, CEDO, Bosphorus și alții împotriva Irlandei, cererea nr. 
45036/98 (protecția echivalentă a drepturilor fundamentale ale UE); M.S.S. împotriva Belgiei și Greciei (Marea 
Cameră), cererea nr. 30696/09 (neaplicarea prezumției din cauza Bosphorus); precum și Avotinš împotriva 
Letoniei, cererea nr. 17502/07 (limitele privind recunoașterea și încrederea reciprocă). Chestiunea a fost, de 
asemenea, abordată de către judecătorul CEDO, prof. dr. Bošnjak, în cadrul audierii PE privind probele 
electronice, 27 noiembrie 2018 (în special la minutele 16:55-16:58, în mod explicit cu privire la această 
problemă - „În ceea ce privește legislația statului de executare, se pare că aceasta nu are nicio relevanță ținând 
cont de propunerea actuală. Din punctul de vedere al convenției, acest lucru poate reprezenta o problemă 
deoarece Înaltele Părți Contractante ale Convenției europene a drepturilor omului, inclusiv toate cele 28 de 
state membre ale UE, sunt responsabile de protecția drepturilor omului pe teritoriul aflat sub jurisdicția lor. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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și chestiunea nesoluționată a autorității de autorizare pentru adresele IP dinamice (diferite 
abordări în diferite state membre).11

Pe lângă problema externalizării prerogativelor suverane către părți private, faptul de a acorda 
prestatorilor de servicii rolul de a decide cu privire la drepturile fundamentale ale cetățenilor, 
rol pe care ei înșiși declară că nu pot și nu doresc să îl îndeplinească, este foarte discutabil.12 
Mai mult, aceștia trebuie să fie în măsură să acționeze pe baza unor norme juridice clare, în 
raport cu celelalte state membre ale UE, precum și cu toate țările terțe. Prin urmare, întrebarea 
care se pune este în ce măsură  propunerea Comisiei oferă o astfel de claritate juridică sau 
garanții necesare, în condițiile în care lipsește un arbitraj final din partea unei autorități 
judiciare a statului de executare. 

Prin urmare, întrebarea finală este dacă o implicare mai puternică a autorității statului de 
executare (de exemplu, sub forma unei notificări adresate unei astfel de autorități, inclusiv un 
termen pentru un răspuns detaliat sau pentru obiecții, după caz) (în mod similar cu articolul 31 
din Directiva privind ordinul european de anchetă) ar aduce claritate.  Un astfel de sistem de 
notificare ar putea, pe de o parte, să mențină prerogativele suverane și, pe de altă parte, să 
ofere garanții suplimentare și securitate juridică prestatorilor (scutindu-i, inclusiv, de 
aspectele legate de răspundere).13

Acestea trebuie să instituie un cadru de reglementare și să garanteze, totodată, o protecție juridică, dacă nu 
judiciară, în cazuri specifice[...]. În cazul în care autoritățile statului de executare se confruntă cu o plângere 
potrivit căreia protecția unui drept în temeiul convenției a fost în mod vădit deficitară și în cazul în care 
legislația UE nu prevede nicio cale de atac în acest sens, acestea nu pot refuza să examineze plângerea pe motiv 
că nu fac decât să aplice legislația UE. Acest lucru a fost afirmat în mod clar în hotărârea Avotinš/Letonia. 
Propunerea, așa cum se prezintă în acest moment, creează o situație aparte din punctul de vedere al 
jurisprudenței CEDO. Interferențele cu articolul 8 au loc fără implicarea autorităților statului de executare.  
Oare acest lucru este în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului? Poate exista o așteptare 
legitimă potrivit căreia legislația statului de executare se aplică în fiecare situație concretă. Acest lucru ar 
afecta evaluarea legalității[...]”).
A se vedea la adresa internet http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-
1430-COMMITTEE-LIBE.
9 După hotărârea Curții de Justiție a UEîn cauza Digital Rights Ireland.
10 Curtea de Justiție a UE, cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland și Seitlinger și alții. A 
se vedea, de asemenea, documentul de poziție al Cable Europe, p. 3 („Cu toate acestea, statutul obligațiilor de 
stocare a datelor care este în vigoare în prezent la nivel național, ca urmare a invalidării Directivei UE privind 
stocarea datelor de către CJUE, nu este clar [...]. Prestatorul de servicii poate foarte bine să nu stocheze datele 
solicitate de autoritatea emitentă.”). A se vedea, de asemenea, documentul de poziție al ETNO în care se afirmă: 
„Este important să se pună accent pe dificultățile întâmpinate în distingerea clară, în practică, între datele 
privind «accesul» și datele privind «operațiile» [...] este necesar un control judiciar pentru toate cererile, care 
să se bazeze pe o listă stabilită de infracțiuni, și pentru toate categoriile de date [...].”
11 Prin introducerea unei noi categorii speciale de „date privind accesul”, propunerea Comisiei pare a nu 
soluționa chestiunea diferitelor autorități naționale, în special în ceea ce privește tendința autorizării din partea 
instanței pentru astfel de date. A se vedea, de asemenea, documentul de poziție al Cable Europe, 11 octombrie 
2018, Issuing an order should be a genuine court decision („Emiterea unui ordin ar trebui să ia forma unei 
hotărâri efective a instanței”). A se vedea, de asemenea, chestiunea analizată de Comisia pentru combaterea 
criminalității informatice din cadrul Consiliului Europei, Conditions for obtaining subscriber information in 
relation to dynamic versus static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments („Condiții 
de obținere a datelor privind abonații în legătură cu adresele IP dinamice comparativ cu adresele IP statice: 
privire de ansamblu asupra hotărârilor relevante ale instanțelor și asupra evoluțiilor”), T-CY (2018)26, 25 
octombrie 2018 (a se vedea în detaliu Al doilea document de lucru al PE pe această temă). A se vedea, de 
asemenea, răspunsul Microsoft la poziția Consiliului referitoare la propunerea de Regulament privind probele 
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Transmiterea și autentificarea EPOC și a EPOC-PR  

EPOC și EPOC-PR sunt transmise direct de la autoritatea emitentă dintr-un stat membru  
prestatorului (reprezentantului legal) din alt stat membru (sau reprezentantului unui prestator 
dintr-o țară terță care își desfășoară activitatea în UE) prin intermediul unui certificat 
standardizat.14 
Propunerea de regulament rămâne destul de vagă cu privire la modalitățile efective de 
transmitere și prevede doar faptul că EPOC sau EPOC-PR „este transmis direct prin orice 
mijloace care permit o înregistrare scrisă și în condiții care să îi permită destinatarului să 
stabilească autenticitatea acestuia”. 

În cazul în care prestatorii de servicii, statele membre sau organismele Uniunii au instituit 
platforme specializate sau alte canale securizate pentru tratarea cererilor de date de către 
autoritățile de aplicare a legii și de către autoritățile judiciare, autoritatea emitentă poate alege, 
de asemenea, să transmită certificatul prin intermediul acestor canale.15 În consecință, 
instrumentul nu prevede niciun portal comun, centralizat sau securizat, pentru transmiterea 
ordinelor, iar chestiunea rămâne deschisă pentru statele membre și prestatorii de servicii, în 
ciuda faptului că instrumentul este desemnat în titlu ca fiind un regulament.16 În schimb, 
Comisia afirmă, în declarația care însoțește propunerea, că utilizarea acestor platforme deja 

electronice, ianuarie 2019, în care se menționează, printre altele, că „cererile din partea autorităților de aplicare 
a legii privind datele referitoare la conținut și alte date sensibile trebuie să fie controlate și validate de o 
autoritate judiciară independentă înainte de executarea ordinului și doar după o justificare minimă legală și 
factuală detaliată.” 
12 A se vedea, de exemplu, documentul de poziție al ETNO (Asociația Europeană a Operatorilor de Rețele de 
Comunicații) (susținut, de exemplu, de KPN) privind îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele 
electronice în materie penală („Rolul pe care propunerea îl conferă prestatorilor de servicii pare a fi nerealist. 
Operatorii de telecomunicații nu sunt în măsură să garanteze, de exemplu, că ordinul nu încalcă Carta 
drepturilor fundamentale. De asemenea, operatorii nu ar trebui să aibă responsabilitatea pentru autenticitatea 
și validitatea juridică a ordinelor [...] . Prin urmare, industria nu poate așadar să înlocuiască autoritățile 
judiciare în rolul lor cheie de evaluare a conformității unui EPO.”).
13 Consiliul a eliminat orice autonomie în ceea ce privește evaluarea efectuată de prestatorii de servicii și a inclus 
o notificare, dar doar în cazul în care persoana în cauză nu este stabilită pe teritoriul statului membru respectiv și 
doar pentru datele referitoare la conținut (nu și pentru celelalte categorii) fără posibilitatea de a opri transferul de 
date. Statul de executare poate face acest lucru doar în cazurile enumerate care sunt limitate (datele solicitate 
sunt protejate de imunitățile și privilegiile acordate în temeiul legislației statului de executare sau fac obiectul, în 
statul membru respectiv, unor norme legate de libertatea presei și de libertatea de expresie, sau de interesele 
fundamentale ale statului de executare, cum ar fi securitatea și apărarea națională). Cu toate acestea, autoritatea 
emitentă ia aceste circumstanțe în considerare ca și cum ar fi prevăzute de propria legislație națională. A se 
vedea articolul 7a din abordarea generală a Consiliului, documentul 15020/18. Noul articol 12a prevede, de 
asemenea, o posibilitate ca statul emitent, în cazul datelor privind operațiile (datele privind traficul), să ia astfel 
de date „în considerare în același mod ca și când ar fi fost prevăzute în dreptul său național ”. Cu toate acestea, 
nu este clar modul în care s-ar pune problema dacă statul de executare nu este deloc notificat și nu este nici 
măcar la curent. Problema a fost semnalată de Microsoft, de exemplu, (Document referitor la abordarea generală 
a Consiliului, ianuarie 2019), care afirmă că: „[a]ceastă abordare nu este coerentă [...]. Într-adevăr, având în 
vedere multitudinea de prestatori de servicii care stochează date în Irlanda, autoritățile irlandeze ar putea fi 
asaltate de notificări în temeiul propunerii Consiliului, însă adesea nu vor avea posibilitatea de a evalua dacă 
datele în cauză fac obiectul unei protecții juridice. Poziția propusă: Obligația ca autoritățile emitente să notifice 
statele membre afectate. Regulamentul ar trebui să oblige autoritatea emitentă să notifice statului membru 
ordinele europene de divulgare a probelor electronice în cazul în care persoana vizată de ordin locuiește pe 
teritoriul acestuia. Statul membru respectiv va fi cel mai în măsură să identifice protecțiile aplicabile și va fi cel 
mai interesat în a le susține. Această soluție nu ar trebui să reprezinte o sarcină administrativă exagerată: din 
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existente nu este împiedicată de regulament, întrucât oferă multe avantaje, inclusiv 
posibilitatea unei autentificări facile și a unei transmiteri sigure a datelor. 

Cu toate acestea, ar trebui amintit faptul că aceste platforme ar trebui să permită transmiterea 
EPOC și a EPOC-PR în formatul prevăzut în anexele I și II, fără a solicita date suplimentare 
cu privire la ordin. Prin urmare, acest lucru înseamnă, în mod inevitabil, că astfel de platforme 
vor trebui să fie ajustate și nu este clar cine va suporta costurile aferente. Comisia se referă, de 
asemenea, la platformele centralizate actuale ale UE, cum ar fi e-Codex17 și SIRIUS18, și 
invocă posibilitatea teoretică de a le extinde pentru a include prestatorii de servicii, însă fără 
vreun calendar fix sau vreun angajament ferm în acest sens19. În consecință, întrebarea care se 

experiența Microsoft, doar aproximativ 7 % dintre autoritățile de aplicare a legii care solicită date privind 
abonații vizează persoane stabilite într-un alt stat membru.” A se vedea și Documentul de poziție al Bitkom, în 
care se afirmă că „[p]e lângă notificarea utilizatorilor și a clienților afectați, regulamentul ar trebui să clarifice 
faptul că societățile pot notifica autoritatea centrală din orice stat membru ale cărui interese suverane sunt 
implicate de cerere.” O poziție similară a necesității implicării unei autorități publice din statul de executare a 
fost exprimată de KPN [„Legitimitatea ordinelor nu poate (și nu ar trebui) să fie evaluată material de prestatorii 
de servicii privați”]. EuroISPA a exprimat o poziție similară, Documentul de poziție din iunie 2018 („Criticăm 
continuarea privatizării sistemului de aplicare a legii prin această propunere.)
14 A se vedea articolul 7 din propunerea de regulament. Sunt furnizate informații foarte limitate - a se vedea 
articolul 5 alineatul (5) privind EPOC și articolul 6 alineatul (3) privind EPOC-PR din propunerea de 
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regulament, și anume informații legate de: - autoritatea emitentă și, după caz, autoritatea de validare; - 
destinatarul ordinului; - persoana (persoanele) afectată (afectate); - categoria de date (date privind abonații, date 
privind accesul, date privind operațiile sau date referitoare la conținut); - după caz, perioada la care se referă 
cererea; - dispozițiile de drept penal aplicabile ale statului emitent; - justificarea necesității și a proporționalității 
măsurii; și, în plus, pentru ordinele de divulgare, în cazul unei urgențe sau al unei cereri de divulgare rapidă, 
motivele care o justifică; și - confirmarea faptului că, în cazurile în care datele solicitate sunt stocate sau 
prelucrate ca parte a unei infrastructuri furnizate de un prestator de servicii unei societăți sau unei alte entități, 
care nu este persoană fizică, ordinul european de divulgare a probelor electronice nu poate fi adresat decât 
prestatorului de servicii atunci când măsurile de investigare adresate societății sau entității nu sunt adecvate. 
Totuși, în ceea ce privește informațiile privind necesitatea și proporționalitatea, nu este clar modul în care 
acestea se leagă de articolul 8 alineatul (4) care prevede că: „Nu se includ justificarea necesității și a 
proporționalității măsurii sau detalii suplimentare cu privire la anchetă.” 
15 A se vedea articolul 8 din propunerea de regulament.
16 Acest lucru a fost criticat, de exemplu, de ETNO: „Ar fi esențial să se instituie un canal de transmitere 
centralizată și securizată, un fel de platformă unică: - prin care să se primească cererea de la autoritățile de 
aplicare a legii din statul emitent; - prin care să se verifice cererea [...] prin intermediul unei autorități 
judiciare competente din statul de executare și - prin care să se transmită mai departe cererile către prestatorul 
de servicii [...]. Platforma va garanta astfel că cererea este autentică, adecvată și că i se poate da curs [...].” 
Mai exact, este menționat e-Codex: „În acest scop, ar fi necesar ca Regulamentul privind e-Codex și punerea sa 
în aplicare să fie gata în momentul în care Regulamentul privind probele electronice intră în vigoare. Într-o 
etapă de tranziție înainte de instituirea platformei securizate și înainte ca aceasta să devină operațională, ar fi 
bine să se înființeze un punct de contact unic judiciar în fiecare stat membru, care să aibă misiunea de a primi și 
de a valida transmiterea ordinului către alte state membre.” În același sens, a se vedea Vodafone, audierea PE 
privind probele electronice, 27 noiembrie 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 E-CODEX este un sistem informatic destinat cooperării judiciare transfrontaliere care permite utilizatorilor, 
fie autorități judiciare, practicieni în domeniul dreptului sau cetățeni, să trimită și să primească documente, 
formulare juridice, probe sau alte informații în mod securizat. Sistemul funcționează ca o rețea descentralizată de 
puncte de acces, interconectând sistemele informatice naționale și europene unele cu altele. Sunt necesare 
aplicații speciale pentru a crea un punct de acces e-CODEX. Sistemul e-CODEX a fost dezvoltat în contextul 
pieței unice digitale de către un grup de state membre cu ajutorul fondurilor UE - a fost dezvoltat în cadrul 
Programului de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor din programul-cadru 
pentru competitivitate și inovare (CIP) de un consorțiu de state membre. Sistemul vizează dreptul civil și penal. 
Platforma e-Codex ar urma să fie folosită și pentru probele electronice (asistența reciprocă în materie penală, 
ordinul european de anchetă și, posibil, probele electronice). În acest context, a fost acordat un grant proiectului 
Evidence2e-Codex (10 state membre și 21 de parteneri, 2018-2019). Instituirea unei cooperări cu prestatorii a 
constituit doar o parte din rezultatele așteptate, întrucât proiectul pune accentul pe ordinul european de anchetă și 
pe cererile de asistență judiciară în materie penală în legătură cu probele electronice. Cu toate acestea, programul 
este în faza inițială, de testare, și nu există încă o platformă complet operațională. Într-o fază preliminară, 
proiectul Evidence se desfășoară începând din perioada 2014-2016 (cu participarea Italiei, Țărilor de Jos, 
Franței, Germaniei, Maltei, Belgiei și Bulgariei). Principalele constatări ale proiectului de mai sus sunt: - nu 
există un cadru juridic cuprinzător în ceea ce privește colectarea, păstrarea, stocarea, utilizarea și schimbul de 
probe electronice; - în ciuda lipsei acestui cadru juridic cuprinzător, probele electronice devin din ce în mai 
importante în procedurile de urmărire penală; - lipsa acestui cadru juridic cuprinzător permite autorităților de 
aplicare a legii să aplice un amalgam de soluții, fie juridice, de protecție a datelor, de executare sau tehnice; - 
părțile implicate simt nevoia creării unei certificări și a unei profesionalizări a persoanelor implicate și a mediilor 
în care probele electronice sunt păstrate, stocate, analizate și fac obiectul schimburilor (a se vedea 
evidenceproject.eu).
Și în cadrul Interpol există un grup de lucru privind asistența judiciară electronică în materie penală. Cu toate 
acestea, trebuie să se țină seama de faptul că Interpol cuprinde o serie de state foarte diferite, nu numai state 
membre ale UE. O platformă a UE privind probele electronice ar trebui să respecte pe deplin standardele UE de 
protecție a datelor.
18 SIRIUS este o platformă web securizată pentru profesioniștii însărcinați cu aplicarea legii, lansată de Europol 
în 2017. Aceasta permite punerea în comun a cunoștințelor, a bunelor practici și a expertizei în domeniul 
investigării de către anchetatori a infracțiunilor comise cu ajutorul internetului, cu un accent deosebit pe 
combaterea terorismului. De asemenea, platforma abordează alte provocări ale anchetelor penale, cum ar fi 
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pune se referă la modul în care un prestator de servicii va ști cu siguranță că EPOC sau 
EPOC-PR primit este transmis de către o veritabilă autoritate judiciară străină și că nu este un 
caz de „furt de identitate” sau o activitate frauduloasă. Sunt preconizate probleme similare în 
ceea ce privește transmiterea datelor solicitate, de la prestatorul de servicii înapoi către 
autoritatea emitentă a ordinului dintr-un alt stat membru. În legătură cu caracterul sensibil al 
datelor, pe de o parte, precum și cu volumul potențial al fișierelor de date, pe de altă parte, 
prestatorii de servicii și statele membre ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe canale 
securizate de transmitere a datelor. 

Astfel, dacă sistemul propus privind probele electronice se dovedește a fi fezabil, condiția 
preliminară trebuie să vizeze instituirea unui canal de comunicare securizat, care să ofere 
totodată o garanție prestatorului în ceea ce privește autenticitatea cererii și care să asigure, în 
același timp, securitatea canalului de transmitere a datelor solicitate. În ceea ce privește 
termenul vizat de Comisie pentru data aplicării propunerii de regulament (6 luni după intrarea 
sa în vigoare), este clar că Comisia nu a planificat nici să dispună de un sistem comun ca parte 
din propunere, nici ca acesta să fie operațional până la intrarea în vigoare. 

În legătură cu referirea Comisiei la e-Codex și Sirius, trebuie luat în considerare că ambele 
proiecte se află în fază „experimentală” sau „de testare” și că nu dispun în prezent de o 
platformă operațională comună de sine stătătoare. Cu toate acestea, diferite state membre 
folosesc deja e-CODEX în sprijinul procedurilor juridice transfrontaliere atât în materie 
civilă, cât și în materie penală, de exemplu pentru schimbul de cereri de asistență judiciară 
reciprocă între procurori. Luând în considerare problemele abordate privind autentificarea și 
transmiterea securizată de date, Comisia ar trebui să evalueze posibilitățile de îmbunătățire a 
securității transmiterii între prestatorii de servicii și autoritățile de aplicare a legii.

simplificarea cererilor adresate prestatorilor de servicii online și îmbunătățirea calității documentelor furnizate ca 
răspuns.
19 A se vedea p. 18 din expunerea de motive a propunerii de regulament: „Ar trebui să se aibă în vedere o 
eventuală extindere a platformelor eCodex și SIRIUS pentru a include o conexiune securizată cu prestatorii de 
servicii în scopul transmiterii EPOC și EPOC-PR și, după caz, a răspunsurilor din partea prestatorilor de 
servicii.”


