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Uvod

Tretji delovni dokument o predlogu uredbe o evropskem nalogu za predložitev in evropskem 
nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (2018/0108 (COD)) bo 
zajemal vlogo ponudnikov storitev v predlagani uredbi. 

V sistemu, ki ga predlaga Komisija, je s tem, da je pravnemu zastopniku ponudnika storitev 
dodeljena vloga naslovnika evropskega naloga za predložitev dokazov in evropskega naloga 
za zavarovanje dokazov, predvidena osrednja vloga ponudnikov storitev.1 Vzpostavljanje 
stikov in sodelovanje glede naloga bi tako načeloma potekalo le med ponudnikom in tujim 
pravosodnim organom, ki je nalog izdal. Le v primeru težav pri izvrševanju takšnega naloga 
bi bil obveščen oziroma vključen tudi pravosodni organ države izvršiteljice. 

Da bi ustrezno ocenili to predlagano vlogo ponudnikov storitev, bo podana nadaljnja analiza 
naslednjih elementov: postopka notranjega ocenjevanja, ki ga opravi ponudnik, vključno z 
vplivom na temeljne pravice; pošiljanja in avtentikacije nalogov za predložitev dokazov 
oziroma nalogov za zavarovanje dokazov; načela identitete norme; stroškov; izvedljivosti in 
sorazmernosti obveznosti ponudnikov; odgovornosti in sankcij.

Postopek notranjega ocenjevanja, ki ga opravi ponudnik

V predlogu Komisije je predvideno, da imajo ponudniki pri ocenjevanju obeh vrst nalogov, ki 
jih prejmejo od organov, majhen manevrski prostor.

Kar zadeva evropski nalog za predložitev dokazov (PENPD), je v členu 9 določeno:
  „Če naslovnik ne more izpolniti svoje obveznosti, ker potrdilo o evropskem nalogu za 

predložitev dokazov ni popolno, vsebuje očitne napake ali ne vsebuje zadostnih 
informacij za njegovo izvršitev, to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu 
izdajatelju, navedenemu v potrdilu, in prosi za pojasnilo[...]“ – člen 9(3).

  „Če naslovnik ne more izpolniti svoje obveznosti zaradi višje sile ali ker je izpolnitev 
dejansko nemogoča in tega ni mogoče pripisati naslovniku ali ponudniku storitev, če 
se razlikujeta, zlasti ker oseba, katere podatki se zahtevajo, ni njegova stranka ali ker 
so bili podatki izbrisani še pred prejemom potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
dokazov, to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju, navedenemu v 
potrdilu, ter pojasni razloge [...]“. – člen 9(4).

 „Če naslovnik meni, da potrdila o evropskem nalogu za predložitev dokazov ni 
mogoče izvršiti, ker je že samo iz informacij v potrdilu očitno, da se z njim krši Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah ali da se nalog očitno zlorablja, naslovnik 
obrazec iz Priloge III pošlje tudi pristojnemu organu izvršitelju v svoji državi članici. 
V takih primerih lahko pristojni organ izvršitelj zahteva pojasnilo organa izdajatelja 
glede evropskega naloga za predložitev dokazov, in sicer neposredno, prek Eurojusta 
ali prek Evropske pravosodne mreže.“ – člen 9(5), drugi del.

1 Člen 7 predlagane uredbe. Če pravni zastopnik ni bil imenovan, ne sodeluje v nujnih primerih ali ne izpolnjuje 
obveznosti oziroma če obstaja resna nevarnost za izgubo podatkov, je nalog mogoče nasloviti na katero koli 
poslovno enoto ponudnika storitev v Uniji. 
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Podobno je v zvezi s potrdilom o evropskem nalogu za zavarovanje dokazov (PENZD) v 
členu 10 določeno: 

 „Če naslovnik ne more izpolniti svoje obveznosti, ker potrdilo o evropskem nalogu za 
zavarovanje dokazov ni popolno, vsebuje očitne napake ali ne vsebuje zadostnih 
informacij za njegovo izvršitev, to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu 
izdajatelju, navedenemu v potrdilu, in prosi za pojasnilo [...]“ – člen 10(4).

 „Če naslovnik ne more izpolniti svoje obveznosti zaradi višje sile ali ker je izpolnitev 
dejansko nemogoča in tega ni mogoče pripisati naslovniku ali ponudniku storitev, če 
se razlikujeta, zlasti ker oseba, katere podatki se zahtevajo, ni njegova stranka ali ker 
so bili podatki izbrisani še pred prejemom naloga, to brez nepotrebnega odlašanja 
sporoči organu izdajatelju, navedenemu v potrdilu o evropskem nalogu za 
zavarovanje dokazov, ter pojasni razloge [...]“ – člen 10(5). 

 Vendar za razliko od nalogov za predložitev dokazov (člen 9(5), drugi del) v členu 10 
za nalog za zavarovanje dokazov ni predvidena ocena vpliva na temeljne pravice.

Poleg tega so v primeru neupoštevanja naloga, ko ponudnik storitev ni upošteval potrdila o 
evropskem nalogu za zavarovanje dokazov, zaradi česar je bil proti njemu sprožen postopek 
za izvršitev v skladu s členom 14, v predlogu Komisije v istem členu predvideni dodatni 
razlogi, na katere se lahko ponudnik sklicuje, da bi ugovarjal izvršitvi potrdila o evropskem 
nalogu za zavarovanje dokazov. 

V členu 14(4) je določeno, da lahko naslovnik ugovarja izvršitvi evropskega naloga za 
predložitev dokazov, kadar je nalog izdal ali potrdil napačen organ ali če je bil izdan za 
kaznivo dejanje, ki ni kaznivo dejanje iz člena 5(4). Ponudnik storitev se lahko sklicuje tudi 
na višjo silo oziroma očitne napake, podatke, ki jih ob prejemu potrdila o evropskem nalogu 
za predložitev dokazov ne shranjuje ponudnik storitev oziroma se ne shranjujejo v njegovem 
imenu, naslovnika, ki ni zajet s to uredbo, ali dejstvo, da potrdilo o evropskem nalogu za 
predložitev dokazov očitno krši Listino ali se očitno zlorablja.

Kar zadeva nalog za zavarovanje dokazov, je v členu 14(5) določeno, da lahko naslovnik 
ugovarja izvršitvi, če je nalog izdal ali potrdil napačen organ, zaradi višje sile ali očitne 
napake, če gre za podatke, ki jih ob prejemu potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje 
dokazov ne shranjuje ponudnik storitev oziroma se ne shranjujejo v njegovem imenu, 
naslovnika, ki ni zajet s to uredbo, ali dejstva, da potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje 
dokazov očitno krši Listino ali se očitno zlorablja. Zdi se, da je glede tega predlog Komisije 
nedosleden – čeprav v členu 10 za razliko od nalogov za predložitev dokazov za naloge za 
zavarovanje dokazov ni predvidena ocena vpliva na temeljne pravice, je za naloge za 
zavarovanje dokazov ta razlog naveden v členu 14(5)(e).2 

V členih 15 in 16 predlagane uredbe je predvidena možnost sprožitve postopka sodne presoje 
v državi izdajateljici3. Če naslovnik meni, da bi upoštevanje evropskega naloga za predložitev 
dokazov povzročilo nasprotujoče si obveznosti glede temeljnih pravic ali temeljnih interesov 
tretje države (člen 15) ali nasprotujoče si obveznosti na podlagi drugih razlogov (člen 16), je 

2 Svet je v svojem splošnem pristopu v celoti črtal tovrstno oceno, tudi v postopku za izvršitev iz člena 14.
3 Vendar bi lahko prišlo do primera, ko bi bila vpletena druga država članica, če se v njej nahaja pravni zastopnik 
ponudnika storitev iz tretje države. V tem primeru bi lahko bili ogroženi mednarodni odnosi med državo članico 
(država izvršiteljica) in tretjo državo. Vendar ni predvideno, da bi bilo v takšnem primeru mogoče pravno 
sredstvo v državi članici izvršiteljici. 
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mogoče uporabiti postopek sodne presoje.4

V zvezi s tem predlog Komisije ponudniku storitev omogoča določen manevrski prostor glede 
ocene prejetih nalogov. Kot je bilo izraženo na predstavitvi odbora LIBE5 in sodeč po 
informacijah, pridobljenih od ponudnikov storitev, nekateri ponudniki takšne ocene že 
izvajajo. Po lastnih navedbah ponudniki storitev ne izpolnjujejo zahtev organov za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ki so očitno napačne, samovoljne 
ali nedoločene (npr. zahtev, ki so preširoko in nenatančno zastavljene – t. i. „fishing 
expeditions“). Na splošno velja, da so zaradi tega postopka nalogi učinkovitejši. Ponudniki 
storitev poleg tega cenijo možnost, da zavrnejo izvrševanje nalogov, ki so očitno napačni, 
samovoljni ali nedoločeni, saj so odgovorni za varovanje in zasebnost podatkov svojih strank, 
kar je ključni element njihovega poslovnega modela in temelj zaupanja, ki ga uživajo pri 
strankah. 6

Vendar je v zvezi s potrdilom o evropskem nalogu za predložitev dokazov in potrdilom o 
evropskem nalogu za zavarovanje dokazov v členu 8(3) in (4) uredbe določeno, da ponudniki 
prejmejo le zelo omejene informacije o posameznem primeru, s katerim je povezan nalog.7 
Zato ni jasno, kako bi ponudniki storitev lahko opravili dejansko oceno, zlasti kar zadeva 
oceno vpliva nalogov za predložitev dokazov na temeljne pravice. 

4 V členu 15 je predviden postopek v primeru, da izpolnitev naloga nasprotuje pravu tretje države glede 
temeljnih pravic zadevnih posameznikov ali temeljnih interesov tretje države, ki se nanašajo na nacionalno 
varnost ali obrambo. Predviden je poseben postopek, v skladu s katerim sodišče obvesti drugo državo, ki ima na 
voljo določen rok za ugovor. Za vse druge primere je predvidena uporaba člena 16, v skladu s katerim sodišče 
organov tretje države v primeru nasprotovanja ne obvesti, temveč sprejme samostojno odločitev na podlagi 
določenih vnaprej opredeljenih meril. Svet je v svojem splošnem pristopu črtal člen 15. 
5 Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) Evropskega parlamenta je organiziral 
javno predstavitev o elektronskih dokazih v kazenskih zadevah, ki je potekala v Bruslju 27. novembra 2018.
6 Glej prispevek podjetja Vodafone, predstavitev EP o elektronskih dokazih z dne 27. novembra 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. 
Vendar se zdi, da je tovrstna možnost v splošnem pristopu Sveta še bolj omejena. Glej odgovor podjetja 
Microsoft na stališče Sveta o predlogu uredbe o elektronskih dokazih, januar 2019, str. 5. („V besedilu Sveta 
ponudnikom storitev ni zagotovljena nikakršna pravica ali mehanizem, s katerim bi lahko izrazili pomisleke 
glede zakonitosti nalogov, ki jih prejmejo v skladu z Uredbo. Zagotavljanje možnosti ponudnikom storitev, da 
izrazijo tovrstne pomisleke, je ključnega pomena, saj so v nekaterih primerih le ponudniki zmožni opredeliti 
zahteve, ki so preširoke ali neprimerne iz drugih razlogov.“). Kot nadalje navaja Microsoft, je to povezano tudi z 
vprašanjem sorazmernosti („Vzemite, denimo, primer organa za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, ki preiskuje kaznivo dejanje, v katerega so vpleteni nekateri zaposleni podjetja ‚Acme 
Company‛. Organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj bi lahko izdal nalog za 
predložitev dokazov, s katerim bi želel dostop do vseh e-poštnih sporočil, poslanih z domene 
‚Acmecompany.com‛, pri čemer ne bi upošteval, da ima podjetje več tisoč zaposlenih, ki pošiljajo e-poštna 
sporočila s te domene ...“).
7 Glej člen 7 predlagane uredbe. Podane so zelo omejene informacije – glej člen 5(5) o potrdilu o evropskem 
nalogu za predložitev dokazov in člen 6(3) predlagane uredbe o potrdilu o evropskem nalogu za zavarovanje 
dokazov. Gre za naslednje informacije: – organ izdajatelj in, kjer je primerno, potrditveni organ; – naslovnik 
naloga; – zadevne osebe; – kategorija podatkov (podatki o naročnikih, dostopu, transakcijah ali vsebini); – če je 
ustrezno, časovni razpon, za katerega je treba predložiti podatke; – določbe kazenskega prava države 
izdajateljice, ki se uporabljajo; – razlogi za nujnost in sorazmernost ukrepa; ter za naloge za predložitev dokazov 
tudi: – v nujnem primeru ali če se zahteva predčasno razkritje, razloge za to; in – potrdilo, da se, če se zahtevani 
podatki shranjujejo ali obdelujejo kot del infrastrukture, ki jo ponudnik storitev zagotavlja družbi ali drugemu 
subjektu, ki ni fizična oseba, lahko evropski nalog za predložitev dokazov na ponudnika storitev naslovi le, kadar 
preiskovalni ukrepi, naslovljeni na družbo ali subjekt, niso primerni. Kar zadeva informacije o nujnosti in 
sorazmernosti ukrepa, ni jasna povezava s členom 8(4), v katerem je navedeno: „Razlogi za nujnost in 
sorazmernost ukrepa ali nadaljnje podrobnosti o preiskavi se ne vključijo.“ 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Ne glede na to, da večina deležnikov pozdravlja postopek ocenjevanja za ponudnike storitev, 
kar zadeva napake, višjo silo ter njihove zaveze glede varovanja podatkov in pogodbene 
zaveze, je treba pojasniti, ali jim je mogoče prepustiti v izvajanje celovito oceno vpliva na 
temeljne pravice (kot je predvideno v drugem delu člena 9(5) ter členu 14(4)(f) in (5)(e)) in 
ali je to sploh ustrezno. S prepustitvijo obveznosti ocene ponudnikom storitev organi države 
izvršiteljice načeloma o predložitvi oziroma zavarovanju ne bi bili več obveščeni in tako 
naloga ne bi mogli več zaustaviti. Posledično bi organi države izvršiteljice dejansko izgubili 
vsakršno prerogativo suverenosti glede podatkov ter glede zagotavljanja spoštovanja 
temeljnih pravic na svojem ozemlju. Vprašanje možnosti oddajanja državnih prerogativ in 
suverenosti v zunanje izvajanje ali celo njihove privatizacije je povezano s ključnimi 
(ustavnimi) prerogativami države, kot sta varovanje temeljnih pravic njenih državljanov z 
nacionalnimi ustavnimi določbami/tradicijami in mednarodnimi instrumenti ter varovanje 
zoper morebitno neupravičeno poseganje tujih oblasti na svojem ozemlju na področju 
pravosodja ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.8 

Pomen prerogativ suverenosti, zlasti pravic glede zasebnosti, se zdi še večji glede na sedanjo 
razlikujočo se zakonodajo v zvezi s hrambo podatkov po EU9, vključno z nejasno pravno 
ureditvijo glede veljavnosti nacionalnih določb o hrambi podatkov10 ter nerešenim 
vprašanjem organa, ki izda dovoljenje, v primeru dinamičnih naslovov IP (različni pristopi v 
različnih državah članicah).11

Poleg težave, ki jo predstavlja oddajanje prerogativ suverenosti v izvajanje zunanjim 

8 V zvezi s tem glej tudi obveznosti, ki jih 1. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic nalaga 
pogodbenim strankam – glej tudi Svet Evrope, smernice o 1. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic, obveznost spoštovanja človekovih pravic, koncepta „pristojnosti“ in odgovornosti, 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Glej tudi Jaloud proti Nizozemski (veliki senat), 
pritožba št. 47708/08: „143. Poleg tega izvršitev sklepa ali naloga organa tuje države sama po sebi ne zadostuje 
za izvzetje države pogodbenice iz obveznosti, ki jih je prevzela kot podpisnica Konvencije (glej, mutatis 
mutandis, Pellegrini proti Italiji, št. 30882/96, odstavek 40, ECHR 2001-VIII, in K. proti Italiji, št. 38805/97, 
odstavek 21, ECHR 2004-VIII).“ Glej tudi ESČP, Bosphorus in drugi proti Irski, pritožba št. 45036/98 
(enakovrednost zaščite temeljnih pravic EU); M.S.S. proti Belgiji in Grčiji (veliki senat), pritožba št. 30696/09 
(izključitev uporabe domneve Bosphorus); ter Avotinš proti Latviji, pritožba št. 17502/07 (omejitve vzajemnega 
priznavanja in zaupanja). Vprašanje je obravnaval tudi sodnik ESČP prof. dr. Bošnjak na predstavitvi EP o 
elektronskih dokazih dne 27. novembra 2018 (zlasti 16.55–16.58 prav o tem vprašanju – „Kar zadeva pravo 
države izvršiteljice, se zdi, da v okviru obstoječega predloga ni relevantno. Z vidika Konvencije to lahko 
povzroči težave, saj so visoke pogodbene stranke Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, vključno z 
vsemi 28 državami članicami EU, odgovorne za varstvo človekovih pravic na ozemlju, ki sodi pod njihovo 
pristojnost. […] Vzpostaviti morajo regulativni okvir in zagotoviti pravno, če že ne sodno, varstvo v posameznih 
primerih. […] Če je organom države izvršiteljice predložena pritožba, da je varstvo katere od pravic iz 
Konvencije očitno pomanjkljivo, in tega ni mogoče odpraviti z zakonodajo EU, se ne morejo vzdržati preiskave 
pritožbe z utemeljitvijo, da zgolj izvajajo zakonodajo EU. To je bilo jasno navedeno v sodbi Avotinš proti Latviji. 
[…] Predlog v sedanji obliki z vidika sodne prakse ESČP ustvarja razmeroma edinstvene razmere. Poseganja v 
členu 8 ne vključujejo organov države izvršiteljice.  Sprašujem se, ali je to v skladu z Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic. Lahko bi prišlo do legitimnega pričakovanja, da se pravo države izvršiteljice 
uporablja v prav vsakem primeru. To bi vplivalo na oceno zakonitosti. […]“).
Glej http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Glede na sodbo Sodišča v zadevi Digital Ireland.
10 Sodišče EU, združeni zadevi C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland in Seitlinger in drugi. Glej tudi 
dokument o stališču operaterjev kabelskih omrežij (Cable Europe), str. 3. („Vendar je status obveznosti glede 
hrambe podatkov, ki so veljavne na nacionalni ravni, po tem, ko je Sodišče direktivo EU o hrambi podatkov 
razglasilo za neveljavno, nejasno. […] Ponudnik storitev morda ne hrani podatkov, ki jih zahteva organ 
izdajatelj.“). Glej tudi dokument o stališču Združenja evropskih operaterjev telekomunikacijskih omrežij, v 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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strankam, je izjemno sporno tudi, da se ponudniki storitev postavljajo v položaj, ko naj bi 
razsojali o temeljnih pravicah državljanov, kar je po njihovem lastnem mnenju vloga, ki je ne 
morejo in ne želijo opravljati.12 Poleg tega jim mora biti zagotovljena jasna pravna ureditev, 
na podlagi katere lahko postopajo v zvezi z drugimi državami članicami EU in tretjimi 
državami. Vprašanje je torej, v kolikšni meri predlog Komisije omogoča tovrstno pravno 
jasnost oziroma podaja potrebna jamstva, saj v njem ni določeno, da končno odločitev 
sprejme pravosodni organ države izvršiteljice. 

Vprašanje je torej, ali bi močnejša vključitev organov države izvršiteljice (npr. v obliki 
obveščanja teh organov, vključno z rokom za smotrn odziv oziroma nasprotovanje, kjer je 
ustrezno, podobno kot v členu 31 direktive o EPN) pomenila večjo jasnost. Takšna ureditev 
obveščanja bi podprla prerogative suverenosti in obenem zagotovila dodatna jamstva in 
pravno varnost ponudnikom storitev (vključno z razbremenitvijo, kar zadeva vprašanja 
odgovornosti).13

Pošiljanje in avtentikacija PENPD in PENZD 

Potrdilo o evropskem nalogu za predložitev dokazov in potrdilo o evropskem nalogu za 
zavarovanje dokazov organ izdajatelj v eni državi članici neposredno pošlje ponudniku 

katerem je navedeno: „Pomembno je poudariti težave pri jasnem razmejevanju med ‚podatki o dostopu‛ in 
‚podatki o transakcijah‛ v praksi […] Pomembno je, da za vse zahteve obstaja pravosodni nadzor v zvezi z 
opredeljenim seznamom kršitev in za vse kategorije podatkov […]“.
11 Zdi se, da predlog Komisije z uvedbo nove posebne kategorije ‚podatkov o dostopu‛ ne rešuje vprašanja 
različnih nacionalnih organov, zlasti kar zadeva trend pridobivanja dovoljenja sodišča za tovrstne podatke. Glej 
na primer dokument o stališču operaterjev kabelskih omrežij (Cable Europe), 11. oktober 2018, str. 9: „Izdaja 
naloga bi morala biti predmet dejanske sodne odločbe“).  Glej tudi analizo vprašanja v poročilu Odbora za 
kibernetsko kriminaliteto z naslovom Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic 
versus static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments (Pogoji za pridobitev 
podatkov o naročnikih, kar zadeva primerjavo med dinamičnimi in statičnimi naslovi IP: pregled ustreznih 
sodnih odločb in razvoj), T-CY (2018)26, 25. oktober 2018 (za podrobnosti glej 2. delovni dokument 
Evropskega parlamenta o tem vprašanju). Glej tudi odgovor podjetja Microsoft na stališče Sveta o predlagani 
uredbi o elektronskih dokazih, januar 2019, v katerem je med drugim navedeno, da mora zahteve za vsebino in 
druge občutljive podatke pred izvršitvijo naloga pregledati in odobriti neodvisni pravosodni organ, in sicer le po 
smotrnem in minimalnem pravnem in dokaznem razkritju. 
12 Glej denimo dokument o stališču Združenja evropskih operaterjev telekomunikacijskih omrežij (ETNO), ki ga 
je med drugim podprlo podjetje KPN, o izboljšanju čezmejnega dostopa do elektronskih dokazov v 
kazenskopravnih zadevah („Vloga ponudnikov storitev, predvidena v predlogu, se ne zdi realistična. 
Telekomunikacijski operaterji, denimo, ne morejo zagotoviti, da nalog ni v nasprotju z Listino. Podobno tudi 
pristnost in pravna veljavnost nalogov […] ne bi smeli soditi med odgovornosti operaterjev […] Zato industrija 
ne more nadomestiti pravosodnih organov, kar zadeva ključno vlogo, ki jo opravljajo z ocenjevanjem skladnosti 
nalogov za predložitev oziroma zavarovanje dokazov.“)
13 Svet je črtal vsakršno avtonomijo ponudnikov storitev v zvezi z ocenjevanjem in vključil uradno obveščanje, 
vendar le, če oseba, katere podatki se zahtevajo, ne prebiva na ozemlju organa izdajatelja in le za podatke o 
vsebini (in ne za druge kategorije podatkov), pri čemer možnost zaustavitve prenosa podatkov ni predvidena. 
Država izvršiteljica lahko posredovanje zavrne le v omejenem naboru naštetih primerov (kadar so ti podatki 
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(pravnemu zastopniku) v drugi državi članici (ali predstavniku ponudnika iz tretje države, ki 
posluje v EU) v standardizirani obliki.14 
Predlog uredbe dejanskih načinov pošiljanja ne določa natančno in v njem je navedeno le, da 
se potrdilo o evropskem nalogu za predložitev dokazov ali potrdilo o evropskem nalogu za 
zavarovanje dokazov „neposredno posreduje na kateri koli način, ki omogoča pisni zapis, 
pod pogoji, ki naslovniku omogočajo, da preveri njegovo verodostojnost“. 

Če so ponudniki storitev, države članice ali organi Unije vzpostavili namenske platforme ali 
druge varne kanale za obravnavanje zahtev organov za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj in pravosodnih organov po podatkih, se lahko organ izdajatelj 
tudi odloči potrdilo poslati po teh kanalih.15 Posledično instrument ne predvideva skupnega, 
centraliziranega in varnega portala za pošiljanje in vprašanje je prepuščeno državam članicam 
in ponudnikom, čeprav gre za uredbo.16 Namesto tega Komisija v spremni obrazložitvi 
predloga navaja, da uredba ne bo preprečevala uporabe že obstoječih platform, saj omogočajo 
veliko prednosti, vključno z možnostjo preproste avtentikacije in varnega prenosa podatkov. 

Vendar je treba poudariti, da bi morale navedene platforme omogočati predložitev PENPD in 
PENZD v obliki, kot je predvidena v prilogah I in II, brez zahteve po dodatnih podatkih o 
nalogu. To neizogibno pomeni, da bi se morale takšne platforme prilagoditi, pri čemer ni 
jasno, kdo bi kril s tem povezane stroške. Komisija se prav tako sklicuje na obstoječe 
centralizirane platforme EU, kot sta e-Codex 17 in SIRIUS18, ter na teoretično možnost, da se 
te platforme razširijo, da bi zajemale ponudnike storitev, pri čemer nista podana noben 

zaščiteni z imunitetami in privilegiji, podeljenimi na podlagi prava države izvršiteljice, ali zanje v državi 
izvršiteljici veljajo predpisi v zvezi s svobodo tiska in svobodo izražanja ali če bi razkritje teh podatkov vplivalo 
na temeljne interese države izvršiteljice, kot sta narodna varnost in obramba). Vendar organ izdajatelj te 
okoliščine upošteva na enak način, kot če bi bile določene v nacionalnem pravu. Glej člen 7a splošnega pristopa 
Sveta, dok. 15020/18. V novem členu 12a je prav tako predvidena možnost, da država izdajateljica v primeru 
podatkov o transakcijah (prometu) zagotovi upoštevanje takšnih podatkov, kot če bi bili določeni z nacionalnim 
pravom. Vendar ni jasno, kako bi lahko bilo vprašanje sploh sproženo, če država izvršiteljica ni obveščena in 
morda z zadevo ni niti seznanjena. To vprašanje je obravnavalo denimo podjetje Microsoft (dokument o 
splošnem pristopu Sveta, januar 2019), ki je navedlo: „Ta postopek se ne zdi smiseln […] Glede na to, koliko 
ponudnikov storitev podatke gosti na Irskem, bi predlog Sveta lahko povzročil, da bi bili irski organi povsem 
preobremenjeni z uradnimi obvestili, vendar ne bi imeli možnosti, da ocenijo, ali za zadevne podatke velja 
pravno varstvo. Predlagano stališče: Od organa izdajatelja naj se zahteva, da uradno obvesti zadevne države 
članice. Z uredbo bi moralo biti določeno, da organ izdajatelj o nalogu za predložitev oziroma zavarovanje 
dokazov uradno obvesti državo članico, kjer prebiva oseba, katere podatki se zahtevajo. Država članica je v 
najboljšem položaju, da opredeli morebitna veljavna varovala, in bo imela najmočnejši interes za njihovo 
uveljavljanje. Ta rešitev ne bi smela povzročiti nepotrebnega bremena: po podatkih podjetja Microsoft le 
približno 7 % zahtev organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj zadeva osebe v drugi 
državi članici.“ Glej tudi dokument o stališču podjetja Bitkom, v katerem je navedeno: „Poleg uradnega 
obveščanja uporabnikov in strank, ki jih zadeva nalog, bi moralo biti z uredbo določeno, da lahko podjetja 
obvestijo osrednji organ v kateri koli državi članici, na suverene interese katere vpliva zahteva.“ Podobno 
stališče o nujnosti vključitve javnega organa v državi izvršiteljici je izrazilo tudi podjetje KPN („O legitimnosti 
nalogov ne morejo (in ne bi smeli) odločilno presojati zasebni ponudniki storitev“). Enako je izrazilo tudi 
združenje EuroISPA v svojem dokumentu o stališču iz junija 2018 („Kritično obravnavamo nadaljnjo 
privatizacijo preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kot je predvidena s tem predlogom.“).
14 Glej člen 7 predlagane uredbe. Podane so zelo omejene informacije – glej člen 5(5) o potrdilu o evropskem 
nalogu za predložitev dokazov in člen 6(3) predlagane uredbe o potrdilu o evropskem nalogu za zavarovanje 
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določen časovni okvir niti jasna zaveza.19 Posledično se poraja vprašanje, kako bo ponudnik 

dokazov. Gre za naslednje informacije: – organ izdajatelj in, kjer je primerno, potrditveni organ; – naslovnik 
naloga; – zadevne osebe; – kategorija podatkov (podatki o naročnikih, dostopu, transakcijah ali vsebini); – če je 
ustrezno, časovni razpon, za katerega je treba predložiti podatke; – določbe kazenskega prava države 
izdajateljice, ki se uporabljajo; – razlogi za nujnost in sorazmernost ukrepa; ter za naloge za predložitev dokazov 
tudi: – v nujnem primeru ali če se zahteva predčasno razkritje, razloge za to; in – potrdilo, da se, če se zahtevani 
podatki shranjujejo ali obdelujejo kot del infrastrukture, ki jo ponudnik storitev zagotavlja družbi ali drugemu 
subjektu, ki ni fizična oseba, lahko evropski nalog za predložitev dokazov na ponudnika storitev naslovi le, kadar 
preiskovalni ukrepi, naslovljeni na družbo ali subjekt, niso primerni. Kar zadeva informacije o nujnosti in 
sorazmernosti ukrepa, ni jasna povezava s členom 8(4), v katerem je navedeno: „Razlogi za nujnost in 
sorazmernost ukrepa ali nadaljnje podrobnosti o preiskavi se ne vključijo.“ 
15 Glej člen 8 predlagane uredbe.
16 To je, denimo, kritično obravnavalo tudi Združenje evropskih operaterjev telekomunikacijskih omrežij: 
„Ključnega pomena bi bila vzpostavitev centraliziranega varnega kanala za prenos, neke vrste edinstvene 
platforme, ki bi omogočala: – sprejetje zahteve organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj države članice izdajateljice; – preverjanje veljavnosti zahteve […] prek pristojnega pravosodnega organa 
v državi članici izvršiteljici ter – posredovanje zahteve ponudniku storitev […]. Platforma bo nato zagotovila, da 
je zahteva avtentična, ustrezna in jo je mogoče izpolniti […]“. Posebej se omenja e-CODEX: „V ta namen bi 
morala biti do začetka veljavnosti uredbe o elektronskih dokazih že pripravljena uredba o sistemu e-Codex in 
njeno izvajanje. V prehodnem obdobju pred vzpostavitvijo in začetkom delovanja varne platforme bi lahko bilo 
koristno, da se v vsaki državi članici vzpostavi enotna kontaktna točka, pooblaščena za sprejemanje in 
potrjevanje prenosov iz druge države članice.“ Podobno stališče je izrazilo tudi podjetje Vodafone, predstavitev 
Evropskega parlamenta o elektronskih dokazih, 27. november 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/sl/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 e-CODEX je sistem IT, ki je namenjen čezmejnemu pravosodnemu sodelovanju in uporabnikom, tj. 
pravosodnim organom, pravosodnim delavcem in državljanom, omogoča varno pošiljanje in prejemanje 
dokumentov, pravnih obrazcev, dokazov in drugih informacij. Deluje kot decentralizirana mreža dostopnih točk, 
ki medsebojno povezuje nacionalne sisteme in evropski sistem IT. Za vzpostavitev dostopne točke e-CODEX je 
potrebna posebna programska oprema. Sistem e-CODEX je v okviru enotnega digitalnega trga vzpostavil 
konzorcij držav članic s pomočjo nepovratnih sredstev EU v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije – podporni program za politiko inovativnih proizvodov in storitev. Namenjen je bil za civilno in 
kazensko pravo. Platforma e-CODEX bi se uporabljala tudi za elektronske dokaze (medsebojno pravno pomoč, 
EPN in potencialno tudi druge). V tem okviru so bila za projekt Evidence2e-Codex (10 držav članic in 21 
partnerjev, 2018–2019) namenjena nepovratna sredstva. Sodelovanje s ponudniki storitev je le del pričakovanih 
rezultatov, saj se platforma osredotoča na zahteve v okviru EPN in medsebojne pravne pomoči v zvezi z 
elektronskimi dokazi. Vendar je program v začetni/testni fazi in v celoti delujoča platforma še ni vzpostavljena. 
V začetni fazi je projekt o elektronskih dokazih potekal v obdobju 2014–2016 (sodelovale so Italija, 
Nizozemska, Francija, Nemčija, Malta, Belgija in Bolgarija). Glavne ugotovitve omenjenega projekta so bile: – 
ni celovitega pravnega okvira, kar zadeva zbiranje, zavarovanje, hrambo, uporabo in izmenjavo elektronskih 
dokazov; – kljub dejstvu, da ni celovitega pravnega okvira, so elektronski dokazi v vse večji meri ključni dokazi 
v kazenskih postopkih; – ker ni celovitega pravnega okvira, so organi za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj primorani delovati v razdrobljenem naboru rešitev, kar zadeva pravna in tehnična 
vprašanja ter vprašanja varstva podatkov in izvrševanja; – vključeni deležniki so izrazili mnenje, da bi morali 
vzpostaviti sistem certificiranja in zagotoviti profesionalizacijo oseb, ki delajo na področju zavarovanja, hrambe, 
uporabe in izmenjave elektronskih dokazov (glej evidenceproject.eu).
Interpol ima delovno skupino o elektronskih izmenjavah v okviru medsebojne pravne pomoči. Vendar je treba 
upoštevati, da v Interpolu sodelujejo zelo različne države, ne le države članice EU. Platforma EU za izmenjavo 
elektronskih dokazov bi morala biti v celoti skladna s standardi EU glede varstva podatkov.
18 SIRIUS je varna spletna platforma za strokovnjake na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, ki jo je leta 2017 vzpostavil Europol. Omogoča izmenjavo znanja, najboljših praks in strokovnih 
izkušenj na področju preiskave kaznivih dejanj, storjenih s pomočjo interneta, s posebnim poudarkom na boju 
proti terorizmu. Obravnava tudi druge izzive na področju preiskovanja kaznivih dejanj, kot je poenostavitev 
zahtev, ki se posredujejo ponudnikom spletnih storitev, in izboljšanje kakovosti odzivov.
19 Glej str. 18 obrazložitvenega memoranduma predloga uredbe: „proučiti bi bilo treba morebitno razširitev 
platform e-CODEX in SIRIUS, da se vanje vključi varna povezava s ponudniki storitev za prenos potrdila o 
evropskem nalogu za predložitev dokazov in potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje dokazov ter, kadar je 
ustrezno, odgovorov ponudnikov storitev.“
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prepričan, da je prejet PENZD izdal dejanski tuji pravosodni organ in da ne gre za krajo 
identitete ali goljufijo. Podobne težave je pričakovati glede prenosa zahtevanih podatkov od 
ponudnika storitev do organa izdajatelja v drugi državi članici. Kar zadeva občutljivost 
podatkov na eni strani in potencialno velikost podatkovnih datotek na drugi, bi morali 
ponudniki storitev in države članice imeti na voljo varne načine za prenos podatkov. 

Za zagotavljanje izvedljivosti predlaganega sistema za elektronske dokaze je treba vzpostaviti 
varen komunikacijski kanal, ki bo zagotavljal jamstva ponudniku glede avtentičnosti zahteve 
ter varnost pri prenosu podatkov, ki se zahtevajo. Glede na rok začetka izvajanja predloga 
uredbe, ki ga je predvidela Komisija (6 mesecev po začetku veljavnosti uredbe), je jasno, da 
Komisija ni načrtovala skupnega sistema, ki bi bil del predloga oziroma bi se že izvajal do 
začetka veljavnosti uredbe. 

Kar zadeva sklicevanje Komisije na platformi e-CODEX in Sirius, je treba upoštevati, da sta 
oba projekta v eksperimentalni oziroma testni fazi, pri čemer celovita in delujoča skupna 
platforma še ni vzpostavljena. Vendar različne države članice e-CODEX že uporabljajo v 
podporo čezmejnim pravnim postopkom v civilnih in kazenskih zadevah, denimo za 
izmenjavo zahtev za medsebojno pravno pomoč med javnimi tožilci. Komisija bi morala ob 
upoštevanju vprašanj v zvezi z avtentikacijo in varnim prenosom podatkov oceniti možnosti 
za izboljšanje varnosti prenosa med ponudniki storitev in organi za preprečevanje, odkrivanje 
in preiskovanje kaznivih dejanj.


