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Inledning

Det tredje arbetsdokumentet om förslaget till förordning om europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (2018/0108 (COD)) rör 
tjänsteleverantörernas funktion i förslaget till förordning. 

Enligt kommissionens förslag får tjänsteleverantörerna en central funktion i systemet, 
eftersom det gör leverantörens rättsliga företrädare till mottagare av den europeiska 
utlämnandeordern/bevarandeordern.1 Därmed skulle kontakten och samarbetet kring en order 
i princip enbart ske genom leverantören och den utländska rättsliga myndighet som utfärdat 
ordern. Det är endast om problem uppstår med verkställandet av en sådan order som även den 
rättsliga myndigheten i den verkställande staten underrättas eller blir inblandad. 

För att göra en ordentlig bedömning av tjänsteleverantörernas nya funktion kommer vi mer 
ingående att analysera leverantörens interna utvärderingsförfarande, inbegripet med avseende 
på de grundläggande rättigheterna, överföringen och autentiseringen av europeiska 
utlämnandeorder/bevarandeorder, den dubbla straffbarheten, kostnader, genomförbarheten 
och proportionaliteten hos leverantörernas skyldigheter samt ansvarsskyldigheten och 
påföljder.

Leverantörens interna utvärderingsförfarande

Tjänsteleverantörerna ska enligt kommissionens förslag ges ett visst, litet utrymme för 
utvärdering när det gäller de två olika ordertyper som de får av myndigheterna.

För en utlämnandeorder anges följande i artikel 9:
  ”Om mottagaren inte kan uppfylla sin skyldighet eftersom intyget om en europeisk 

utlämnandeorder är ofullständigt, innehåller uppenbara fel eller saknar information 
som krävs för att verkställa intyget, ska mottagaren informera den utfärdande 
myndighet som anges i intyget utan onödigt dröjsmål och be om förtydligande (...)” – 
artikel 9.3.

  ”Om mottagaren inte kan uppfylla sin skyldighet på grund av force majeure eller 
faktisk omöjlighet som inte beror på mottagaren eller, om det inte är samma person, 
tjänsteleverantören, i synnerhet om personen vars uppgifter efterfrågas inte är dess 
kund eller om uppgifterna har raderats innan intyget om en europeisk utlämnandeorder 
mottogs, ska mottagaren informera den utfärdande myndighet som anges i intyget utan 
onödigt dröjsmål och förklara orsakerna (...)” – artikel 9.4.

 ”Om mottagaren anser att intyget om en europeisk utlämnandeorder inte kan 
verkställas på grund av att det enbart av informationen i intyget framgår att den 
uppenbart strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
eller att den är uppenbart oskälig, ska mottagaren också sända formuläret i bilaga III 
till den behöriga verkställande myndigheten i mottagarens medlemsstat. I sådana fall 
kan den behöriga verkställande myndigheten begära förtydliganden om den 

1 Artikel 7 i förslaget till förordning. Om en rättslig företrädare inte har utsetts, inte samarbetar i nödsituationer 
eller inte fullgör sina skyldigheter och det föreligger en allvarlig risk för att uppgifterna ska gå förlorade får 
ordern ställas till något av tjänsteleverantörens verksamhetsställen i unionen. 
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europeiska utlämnandeordern från den utfärdande myndigheten, antingen direkt eller 
via Eurojust eller det europeiska rättsliga nätverket.” – artikel 9.5 andra stycket.

På samma sätt anges följande för en bevarandeorder (EPOC-PR) i artikel 10: 
 ”Om mottagaren inte kan uppfylla sin skyldighet eftersom intyget om en europeisk 

bevarandeorder är ofullständigt, innehåller uppenbara fel eller saknar information som 
krävs för att verkställa intyget, ska mottagaren informera den utfärdande myndighet 
som anges i intyget utan onödigt dröjsmål och be om förtydligande (...)” – artikel 10.4.

 ”Om mottagaren inte kan uppfylla sin skyldighet på grund av force majeure eller 
faktisk omöjlighet som inte beror på mottagaren eller, om det inte är samma person, 
tjänsteleverantören, i synnerhet om personen vars uppgifter efterfrågas inte är dess 
kund eller om uppgifterna har raderats innan ordern mottogs, ska mottagaren kontakta 
den utfärdande myndighet som anges i intyget om en europeisk bevarandeorder utan 
onödigt dröjsmål och förklara orsakerna (...)” – artikel 10.5. 

 I artikel 10 föreskrivs emellertid ingen utvärdering avseende de grundläggande 
rättigheterna för en bevarandeorder, till skillnad från för en utlämnandeorder 
(artikel 9.5 andra stycket).

Om en leverantör inte har fullgjort sina skyldigheter i samband med en europeisk 
bevarandeorder och ett verkställighetsförfarande därför har inletts mot denne i enlighet med 
artikel 14 föreskrivs det i kommissionens förslag också, i samma artikel, ytterliga skäl som en 
leverantör kan åberopa för att invända mot verkställandet av en europeisk bevarandeorder. 

I artikel 14.4 anges det att en mottagare får motsätta sig verkställighet av en utlämnandeorder 
som har utfärdats eller godkänts av fel myndighet eller om den har utfärdats för något annat 
brott än de som anges i artikel 5.4. Tjänsteleverantören får också anföra force 
majeure/uppenbara fel, att ordern inte gäller uppgifter som lagras av eller på uppdrag av 
tjänsteleverantören vid den tidpunkt då intyget om den europeiska utlämnandeordern mottas, 
att mottagaren inte omfattas av förordningen eller att den europeiska utlämnandeordern 
uppenbart strider mot stadgan eller är uppenbart oskälig.

När det gäller en bevarandeorder anges det i artikel 14.5 att en mottagare får motsätta sig 
verkställighet på grund av att den utfärdats eller godkänts av fel myndighet, force 
majeure/uppenbara fel, att ordern inte gäller uppgifter som lagras av eller på uppdrag av 
tjänsteleverantören vid den tidpunkt då intyget om den europeiska bevarandeordern mottas, 
att mottagaren inte omfattas av förordningen eller att ordern uppenbart strider mot stadgan 
eller är uppenbart oskälig. Därmed tycks kommissionens förslag vara inkonsekvent; i 
artikel 10 föreskrivs ingen utvärdering av bevarandeordern med avseende på de 
grundläggande rättigheterna (till skillnad från utlämnandeordern), men i artikel 14.5 e anges 
ett sådant skäl.2 

Slutligen anges i artiklarna 15 och 16 i förslaget till förordning en möjlighet att inleda en 
särskild prövning i den utfärdande staten3. Om mottagaren anser att efterlevnaden av en 

2 Rådet lät i sin allmänna riktlinje alla hänvisningar till en sådan utvärdering utgå, även i samband med 
verkställighetsförfarandet i artikel 14.
3 Emellertid kan en situation uppstå där en annan medlemsstat blir inblandad, då den rättslige företrädaren för en 
tjänsteleverantör från ett tredjeland är i en annan medlemsstat. I så fall skulle även de internationella 
förbindelserna mellan den medlemsstaten (den verkställande staten) och ett tredjeland äventyras. Ändå föreskrivs 
inga möjliga rättsmedel i den verkställande medlemsstaten (den genomförande staten) för sådana fall. 
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europeisk utlämnandeorder leder till motstridiga skyldigheter på grundval av grundläggande 
rättigheter eller ett tredjelands grundläggande intressen (artikel 15), eller till motstridiga 
skyldigheter på grundval av andra skäl (artikel 16), kan en prövning tillämpas.4

I detta hänseende ger kommissionens förslag tjänsteleverantörerna ett visst utrymme att 
utvärdera en mottagen order. I enlighet med vad som framkom vid LIBE-utfrågningen,5 och 
på grundval av den information som inhämtats från leverantörer, genomför vissa leverantörer 
redan en sådan utvärdering. Enligt dessa tjänsteleverantörer verkställer de inte uppenbart 
felaktiga, godtyckliga eller ospecificerade begäranden (om det exempelvis rör sig om ren jakt 
på lyckoträff) från brottsbekämpande myndigheter. Ett sådant förfarande har ett brett stöd 
eftersom det gör hanteringen av en order effektivare. Dessutom uppskattar leverantörerna 
möjligheten att inte behöva verkställa en order som är uppenbart felaktig, godtycklig eller 
ospecificerad, eftersom de ansvarar för skyddet av och integriteten hos sina kunders uppgifter. 
Det är kärnan i deras affärsmodell och skälet till att deras kunder litar på dem. 6

När det gäller intyget om en europeisk utlämnandeorder och en europeisk bevarandeorder 
föreskrivs det dock i förslaget till förordning, i artikel 8.3 och 8.4, att leverantörer endast 
kommer att få mycket begränsad information som rör just det fall som ordern har en koppling 
till.7 Det är därför inte tydligt på vilket sätt leverantörerna faktiskt skulle kunna göra en 

4 Vad gäller artikel 15 föreskrevs ett sådant förfarande i händelse av att en order skulle stå i strid med ett 
tredjelands lagstiftning i samband med de berörda personernas grundläggande rättigheter eller tredjelandets 
grundläggande intressen i fråga om nationell säkerhet eller försvar. Ett särskilt förfarande föreskrevs där 
domstolen skulle underrätta den andra staten, som fick en viss tidsfrist att komma med invändningar. I 
jämförelse med detta avser artikel 16 alla andra fall, och då underrättar inte domstolen tredjelandets myndigheter 
i händelse av motstridiga skyldigheter och den fattar ett självständigt beslut på grundval av vissa angivna 
kriterier. Rådet lät i sin allmänna riktlinje artikel 15 utgå. 
5 Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) 
anordnade en offentlig utfrågning i Bryssel den 27 november 2018 om elektroniska bevis i straffrättsliga 
förfaranden.
6 Se Vodafones inlägg vid Europaparlamentets utfrågning om e-bevisning, 27 november 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. I 
rådets allmänna riktlinje tycks denna möjlighet dock bli ännu mindre. Se Microsofts svar på rådets ståndpunkt 
om förslaget till förordning om e-bevisning, januari 2019, s. 5: I rådets lydelse får inte tjänsteleverantörerna 
några rättigheter eller någon mekanism att tillgripa för att uttrycka oro kring lagligheten hos en order de mottar 
inom ramen för förordningen. Det är av yttersta vikt att tjänsteleverantörerna har en sådan behörighet eftersom 
de ibland är de enda som kan upptäcka att en begäran är alltför omfattande eller olämplig av andra skäl. Detta 
hänger också ihop med proportionalitetsproblemet, som Microsoft uttryckte på följande vis: Om de 
brottsbekämpande myndigheterna till exempel utreder ett brott som omfattar vissa anställda vid Acme Company 
kan de utfärda en europeisk utlämnandeorder som avser all e-post som sänts från domänen acmecompany.com, 
utan att inse att företaget har tusentals anställda som skickar e-post från den domänen.
7 Se artikel 7 i förslaget till förordning. Mycket lite information tillhandahålls (se artiklarna 5.5 om den 
europeiska utlämnandeordern och 6.3 om den europeiska bevarandeordern i förslaget till förordning), närmare 
bestämt information om den utfärdande myndigheten och i förekommande fall den godkännande myndigheten, 
orderns mottagare, berörda personer, kategorin för uppgifterna (abonnentuppgifter, åtkomstuppgifter, 
transaktionsuppgifter eller innehållsdata), om tillämpligt, det tidsintervall som begäran gäller, de tillämpliga 
bestämmelserna i den utfärdande medlemsstatens straffrätt, skälen till att åtgärden är nödvändig och 
proportionerlig samt, om det gäller en utlämnandeorder, även följande information: Vid nödsituationer eller vid 
begäran om tidigare utlämnande, orsakerna till detta. Dessutom ska en bekräftelse tillhandahållas om följande: I 
fall där de uppgifter som efterfrågas lagras eller behandlas som en del av en infrastruktur som en 
tjänsteleverantör tillhandahåller ett företag eller en annan enhet än fysiska personer, får den europeiska 
utlämnandeordern endast ställas till tjänsteleverantören om utredningsåtgärder som riktas mot företaget eller 
enheten inte är lämpliga. Men kopplingen är otydlig mellan informationen om huruvida åtgärden är nödvändig 
och proportionerlig och artikel 8.4, i vilken följande anges: ”Det ska inte innehålla skälen till att åtgärden är 
nödvändig och proportionerlig eller ytterligare detaljer om utredningarna.” 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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ordentlig utvärdering, i synnerhet en utvärdering av en utlämnandeorder med avseende på de 
grundläggande rättigheterna.

Dessutom, trots att de flesta parter var positivt inställda till att tjänsteleverantörerna kan göra 
ett utvärderingsförfarande med avseende på fel, force majeure, skydd av personuppgifter samt 
deras avtalsskyldigheter, måste man gå till botten med huruvida en fullständig utvärdering 
med avseende på de grundläggande rättigheterna (enligt vad som föreskrivs i artiklarna 9.5 
andra stycket samt 14.4 f och 14.5 e) kan eller borde läggas ut på dem. Om en sådan 
utvärderingsskyldighet läggs ut på leverantörerna skulle myndigheterna i den verkställande 
staten i princip inte längre underrättas om utlämnandet eller bevarandet, och därmed inte ha 
någon möjlighet att stoppa ordern. Följden blir att myndigheterna i den verkställande staten 
mer eller mindre skulle förlora alla suveräna befogenheter när det gäller uppgifterna eller när 
det gäller att säkerställa de grundläggande rättigheterna på sitt territorium. Frågan om 
huruvida det är möjligt att lägga ut eller till och med privatisera statens befogenheter och 
suveränitet rör en stats allra viktigaste (konstitutionella) befogenheter, såsom skyddet av dess 
medborgares grundläggande rättigheter med hjälp av nationella konstitutionella 
bestämmelser/traditioner och internationella instrument, liksom skyddet mot främmande 
myndigheters eventuella obefogade intrång på dess territorium inom det 
rättsliga/brottsbekämpande området.8 

De suveräna befogenheterna, i synnerhet vad gäller integritetsskyddet, tycks bli ännu 
viktigare när man tar i beaktande vilket lapptäcke de nuvarande lagarna om uppgiftslagring i 
EU utgör.9 Bland annat är den rättsliga situationen otydlig när det gäller giltigheten hos de 
nationella bestämmelserna om uppgiftslagring10 och frågan om den godkännande 

8 Se i detta hänseende även de avtalsslutande parternas skyldigheter enligt artikel 1 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – se Europarådet, Guide 
on Article 1 ECHR, Obligation to respect human rights – Concepts of “jurisdiction” and imputability 
(Vägledning till artikel 1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, Skyldigheten att respektera de mänskliga rättigheterna – begreppen ”jurisdiktion” och 
ansvarsskyldighet), 2018 (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Se även Jaloud mot 
Nederländerna (stora kammaren), ansökan nr 47708/08: ”143. Dessutom är verkställandet av ett beslut eller en 
order från en myndighet i en främmande stat i sig inte tillräckligt för att befria en konventionsstat från de 
skyldigheter den har tagit på sig enligt konventionen (se tillämpliga delar av Pellegrini mot Italien, nr 30882/96, 
punkt 40, ECHR 2001‑VIII, och K. mot Italien, nr 38805/97, punkt 21, ECHR 2004‑VIII).” Se även 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Bosphorus Airways mot Irland, ansökan nr 45036/98, 
(likvärdighet med EU:s skydd av de grundläggande rättigheterna), M.S.S. mot Belgien och Grekland (stora 
kammaren), ansökan nr 30696/09 (ogiltigförklarande av Bosphoruspresumptionen) liksom Avotinš mot Lettland, 
ansökan nr 17502/07 (begränsningar i ömsesidigt erkännande och tillit). Frågan har också lyfts av en av 
Europadomstolens domare, Prof. Dr. Bošnjak, vid Europaparlamentets utfrågning om e-bevisning den 
27 november 2018 (i synnerhet tar han under 16.55–16.58 uttryckligen upp frågan): Lagstiftningen i den 
verkställande staten tycks inte vara relevant enligt det föreliggande förslaget. Ur ett konventionsperspektiv kan 
detta vålla ett problem eftersom de höga fördragsslutande parterna till den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inbegripet alla 28 EU-medlemsstater, är skyldiga 
att skydda de mänskliga rättigheterna på det territorium som omfattas av deras jurisdiktion. De måste upprätta ett 
regelverk och även säkerställa rättsligt skydd i vissa fall. Om myndigheterna i den verkställande staten får ett 
klagomål om uppenbara brister i skyddet av rättigheterna i konventionen och detta inte kan lösas med hjälp av 
EU:s lagstiftning får de inte underlåta att undersöka klagomålet med argumentet att de bara tillämpar EU:s 
lagstiftning. Detta framgår tydligt i domen i målet Avotinš mot Lettland. Det befintliga förslaget skapar en 
ganska unik situation om man tänker på Europadomstolens rättspraxis. Ingreppen i artikel 8 gäller utan att 
myndigheterna i den verkställande staten är inblandade överhuvudtaget. Jag undrar om detta är i linje med den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det kan ju 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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myndigheten för dynamiska IP-adresser olöst (de olika medlemsstaterna har olika 
strategier)11.

Utöver problemet med att man lägger ut suveräna befogenheter på privata parter kan man 
kraftigt ifrågasätta att tjänsteleverantörerna hamnar i en ställning där de ska sitta till doms 
över medborgarnas grundläggande rättigheter, en ställning som de själva uppger att de vare 
sig kan eller vill leva upp till.12 Dessutom behöver de tydliga rättsliga regler, sett till såväl 
andra EU-medlemsstater som alla tredjeländer, för sin verksamhet. Frågan är därför i vilken 
utsträckning kommissionens förslag tillhandahåller klarhet angående rättsläget, eller de 
garantier som krävs, eftersom det inte föreskrivs något slutligt skiljedomsförfarande vid den 
rättsliga myndigheten i den verkställande staten. 

Frågan som kvarstår handlar därför om huruvida mer inblandning från myndigheternas sida i 
den verkställande staten (t.ex. i form av en underrättelse från en sådan myndighet, med bland 
annat en tidsfrist för en lämplig reaktion eller invändning i förekommande fall) (i likhet med 
artikel 31 i direktivet om en europeisk utredningsorder) skulle bringa mer klarhet. Ett sådant 
system med underrättelser skulle dels kunna upprätthålla de suveräna befogenheterna, dels ge 
leverantörerna ytterligare garantier och rättssäkerhet (bland annat skydda dem från problem 
som rör ansvarsskyldighet).13

finnas en välgrundad förväntan att lagstiftningen i den verkställande staten ska gälla i varje enskilt fall. Detta 
torde påverka utvärderingen av lagenligheten.
Se http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Efter domstolens beslut i målet Digital Ireland.
10 Domstolen, förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. Se även Cable 
Europes ståndpunktsdokument, s. 3: Men det är otydligt vad som gäller sett till de skyldigheter att lagra 
uppgifter som i dag är i kraft på nationell nivå, efter att Europeiska unionens domstol ogiltigförklarat EU:s 
datalagringsdirektiv. Tjänsteleverantören kanske inte ens har de data som begärs ut av den utfärdande 
myndigheten. Se även Etnos ståndpunktsdokument, där följande anges: Det är viktigt att framhålla hur svårt det 
är att i praktiken tydligt skilja mellan ”abonnentuppgifter” och ”transaktionsuppgifter” och det krävs rättslig 
tillsyn av alla begäranden, med anknytning till en fastställd förteckning som anger vilka brott det rör och alla 
uppgiftskategorier.
11 Kommissionens förslag, som inför en ny särskild kategori för abonnentuppgifter, tycks inte lösa problemet 
med olika nationella myndigheter och i synnerhet inte domstolarnas tendens att bevilja tillgång till sådana 
uppgifter. Se till exempel Cable Europes ståndpunktsdokument från den 11 oktober 2018 9: En order bör 
utfärdas först efter ett faktiskt domstolsbeslut. Se även analysen av frågan av Europarådets kommitté för it-
brottslighet, Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP addresses: 
overview of relevant court decisions and developments (Villkor för inhämtning av abonnentuppgifter i samband 
med dynamiska eller statiska IP-adresser: en översyn av relevanta domstolsbeslut och utvecklingen), T-CY 
(2018)26, 25 oktober 2018 (ytterligare information finns i Europaparlamentets andra arbetsdokument om 
frågan). Se även Microsofts svar på rådets ståndpunkt om förslaget till förordning om e-bevisning, januari 2019, 
där de bland annat anger att brottsbekämpande myndigheters begäranden avseende innehåll och andra känsliga 
uppgifter måste granskas och godkännas av en oberoende rättslig myndighet innan ordern verkställs, och först 
efter att en miniminivå av rimliga rättsliga uppgifter och faktauppgifter har lagts fram. 
12 Se till exempel Etnos (Europeiska sammanslutningen för publika telenätoperatörer) ståndpunktsdokument 
(som får stöd av bland annat KPN) om bättre gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis i straffrättsliga 
förfaranden, där följande anges: Den uppgift som tjänsteleverantörerna ges i förslaget är orealistisk. 
Telenätoperatörer kan inte säkerställa att ordern exempelvis inte strider mot stadgan. På samma sätt bör äktheten 
och den rättsliga giltigheten hos en order inte vara operatörernas ansvar. Näringslivet kan därför inte ta över de 
rättsliga myndigheternas nyckelroll när det gäller utvärderingen av huruvida en europeisk utlämnandeorder är 
förenlig med andra bestämmelser.
13 Rådet tog bort all självständighet för tjänsteleverantörerna i deras utvärdering och lade till en underrättelse, 
men endast om den berörda personen inte är bosatt på deras territorium och endast för innehållsdata (inte för 
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Överföring och autentisering av intyg om en europeisk utlämnandeorder eller en 
europeisk bevarandeorder

Den europeiska utlämnandeordern/bevarandeordern ska överföras direkt från den utfärdande 
myndigheten i en medlemsstat till leverantören (den rättslige företrädaren) i en annan 
medlemsstat (eller företrädaren för en tredjelandsleverantör som verkar i EU) med hjälp av ett 
standardiserat intyg.14 
Förslaget till förordning är ganska otydligt vad gäller de faktiska villkoren för överföringen 
och anger endast att intyget om en europeisk utlämnandeorder/bevarandeorder ”ska 
översändas direkt på ett sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger 
förutsättningar för mottagaren att fastställa äktheten.” 

Om tjänsteleverantörer, medlemsstater eller unionsorgan har inrättat särskilda plattformar 
eller andra säkra kanaler för hantering av begäranden om uppgifter från brottsbekämpande 
och rättsliga myndigheter, får den utfärdande myndigheten också välja att översända intyget 
via dessa kanaler.15 Följaktligen föreskrivs det ingen gemensam, centraliserad eller säker 
överföringsväg i instrumentet och frågan överlämnas till medlemsstaterna och leverantörerna, 
trots att instrumentet formellt sett är en förordning.16 I stället anger kommissionen i det 

övriga kategorier) och utan någon möjlighet att stoppa överföringen av uppgifter. Den verkställande staten kan 
endast i vissa begränsade och angivna fall flagga om de begärda uppgifterna skyddas av immuniteten och 
privilegierna enligt lagstiftningen i den verkställande staten, eller i den medlemsstaten omfattas av bestämmelser 
som rör tryckfriheten och yttrandefriheten eller kan påverka den verkställande statens grundläggande intressen 
såsom nationens säkerhet och försvar. Den utfärdande myndigheten ska emellertid beakta dessa omständigheter 
på samma sätt som om de föreskrevs i dess nationella lagstiftning. Se artikel 7a i rådets allmänna riktlinje, 
dokument 15020/18. I den nya artikeln 12a finns även en möjlighet för den utfärdande staten att i händelse av 
transaktionsuppgifter (trafikuppgifter) ”beakta [sådana uppgifter] på samma sätt som om de föreskrevs i dess 
nationella lagstiftning”. Det är emellertid inte tydligt på vilket sätt frågan skulle kunna lyftas om den 
verkställande staten aldrig underrättas och inte ens är medveten om den. Detta problem togs upp av bland annat 
Microsoft (dokument om rådets allmänna riktlinje, januari 2019), där de uppgav följande: Den strategin är inte 
särskilt logisk. Med tanke på hur många tjänsteleverantörer som innehar uppgifter i Irland skulle de irländska 
myndigheterna kunna översvämmas av underrättelser enligt rådets förslag, men de kommer i många fall inte ha 
någon möjlighet att utvärdera huruvida de berörda uppgifterna omfattas av något rättsligt skydd. Föreslagen 
ståndpunkt: Kräv av de utfärdande myndigheterna att de underrättar de berörda medlemsstaterna. I förordningen 
bör det krävas att den utfärdande myndigheten underrättar den medlemsstat där personen som ordern gäller är 
bosatt om en europeisk utlämnandeorder. Den staten kommer att vara bäst lämpad att avgöra vilka skydd som är 
tillämpliga och ha starkast intresse att försvara dessa skydd. Lösningen torde inte vara alltför betungande; enligt 
Microsofts erfarenhet rör endast omkring 7 % av de brottsbekämpande myndigheternas begäranden om 
användaruppgifter personer som är bosatta i en annan medlemsstat. Se även Bitkoms ståndpunktsdokument, där 
följande anges: Utöver att underrätta de användare och kunder som berörs bör förordningen även klargöra att 
företag får underrätta den centrala myndigheten i alla medlemsstater vars suveräna intressen påverkas av en 
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uttalande som åtföljer förslaget att förordningen inte ska hindra användning av redan 
befintliga plattformar, eftersom de erbjuder många fördelar, inbegripet möjligheten till enkel 
autentisering och säker dataöverföring. 

Det bör dock nämnas att dessa plattformar måste möjliggöra inlämning av ett intyg om en 
europeisk utlämnandeorder och en europeisk bevarandeorder i det format som anges i 
bilagorna I och II, utan krav på ytterligare data som gäller för ordern. Detta innebär 
oundvikligen att sådana plattformar måste anpassas, och det är inte klart vem som skulle stå 
för de kostnaderna. Kommissionen hänvisar också till befintliga centraliserade EU-
plattformar såsom e-Codex17 och Sirius18 och tar upp den teoretiska möjligheten att utvidga 
dem så att de även omfattar tjänsteleverantörer, men utan någon tidsplan eller något starkt 
åtagande om att göra detta.19 Följaktligen uppstår frågan om hur leverantören ska kunna veta 

begäran. En liknande ståndpunkt sett till inblandningen från den offentliga myndighetens sida i den verkställande 
staten lyftes också fram på följande sätt av KPN: En orders legitimitet kan inte (och bör inte) i huvudsak 
bedömas av privata tjänsteleverantörer. EuroISPA uttryckte samma sak i sitt ståndpunktsdokument från juni 
2018, där de uppgav följande: Vi är kritiska till att detta förslag ytterligare privatiserar brottsbekämpningen.
14 Se artikel 7 i förslaget till förordning. Mycket lite information tillhandahålls (se artiklarna 5.5 om den 
europeiska utlämnandeordern och 6.3 om den europeiska bevarandeordern i förslaget till förordning), närmare 
bestämt information om den utfärdande myndigheten och i förekommande fall den godkännande myndigheten, 
orderns mottagare, berörda personer, kategorin för uppgifterna (abonnentuppgifter, åtkomstuppgifter, 
transaktionsuppgifter eller innehållsdata), om tillämpligt, det tidsintervall som begäran gäller, de tillämpliga 
bestämmelserna i den utfärdande medlemsstatens straffrätt, skälen till att åtgärden är nödvändig och 
proportionerlig samt, om det gäller en utlämnandeorder, även följande information: Vid nödsituationer eller vid 
begäran om tidigare utlämnande, orsakerna till detta. Dessutom ska en bekräftelse tillhandahållas om följande: I 
fall där de uppgifter som efterfrågas lagras eller behandlas som en del av en infrastruktur som en 



DT\1177089SV.docx 9/10 PE634.849v01-00

SV

med säkerhet att det intyg om en europeisk utlämnandeorder/bevarandeorder som tas emot 
kommer från en autentisk främmande rättslig myndighet och att det inte rör sig om 
identitetsstöld eller bedrägeri. Liknande problem kommer troligen att uppstå när det gäller 
överföringen av de uppgifter som begärs ut, från tjänsteleverantören tillbaka till den 
utfärdande myndigheten i en annan medlemsstat. Med tanke på dels uppgifternas känslighet, 

tjänsteleverantör tillhandahåller ett företag eller en annan enhet än fysiska personer, får den europeiska 
utlämnandeordern endast ställas till tjänsteleverantören om utredningsåtgärder som riktas mot företaget eller 
enheten inte är lämpliga. Men kopplingen är otydlig mellan informationen om huruvida åtgärden är nödvändig 
och proportionerlig och artikel 8.4, i vilken följande anges: ”Det ska inte innehålla skälen till att åtgärden är 
nödvändig och proportionerlig eller ytterligare detaljer om utredningarna.” 
15 Se artikel 8 i förslaget till förordning.
16 Detta kritiserades bland annat av Etno på följande vis: Det är mycket viktigt att man upprättar en centraliserad 
och säker överföringskanal, en slags unik plattform som tar emot begäran från de brottsbekämpande 
myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten, granskar begärans giltighet med hjälp av en behörig rättslig 
myndighet i den verkställande staten samt vidarebefordrar begäran till tjänsteleverantören. Genom plattformen 
ska det sedan säkerställas att begäran är autentisk, korrekt och kan tillgodoses. I synnerhet omnämns e-Codex: 
För detta ändamål torde det krävas att e-Codexförordningen och dess genomförande har slutförts när 
förordningen om e-bevisning träder i kraft. Under en övergångsfas, innan den säkra plattformen har inrättats och 
är i drift, kan det vara viktigt att skapa en rättslig, gemensam kontaktpunkt i varje medlemsstat, som ansvarar för 
att ta emot och godkänna överföringen från den andra medlemsstaten. Även Vodafone vid Europaparlamentets 
utfrågning om e-bevisning, 27 november 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 e-Codex är ett it-system för gränsöverskridande rättsligt samarbete som låter användarna, vare sig de är 
rättsliga myndigheter, rättstillämpare eller medborgare, skicka och ta emot dokument, rättsliga formulär, bevis 
eller annan information på ett säkert sätt. Det fungerar som ett decentraliserat nätverk av åtkomstpunkter som 
kopplar samman nationella och europeiska it-system med varandra. Särskild programvara krävs för att det ska gå 
att upprätta en åtkomstpunkt för e-Codex. Detta system har med hjälp av EU-bidrag tagits fram av en grupp 
medlemsstater för den digitala inre marknaden – det togs fram av ett konsortium bestående av flera 
medlemsstater inom ramen för IKT-stödprogrammet, inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. 
Det var ursprungligen tänkt för civil- och straffrättsliga frågor. e-Codexplattformen skulle också användas för e-
bevisning (begäran om ömsesidig rättslig hjälp, en europeisk utredningsorder och möjligen e-bevisning). Mot 
denna bakgrund beviljades ett bidrag till projektet Evidence2e-Codex (tio medlemsstater och 21 partner, 2018–
2019). Genomförandet av ett samarbete med leverantörerna var bara en del av de förväntade resultaten, eftersom 
det främst handlar om europeiska utredningsorder och begäranden om ömsesidig rättslig hjälp i samband med e-
bevisning. Programmet befinner sig dock i en inledande fas/testfas och det finns ännu ingen fullt fungerande 
plattform. I ett första skede drevs projektet Evidence 2014–2016 (där Italien, Nederländerna, Frankrike, 
Tyskland, Malta, Belgien och Bulgarien deltog). De viktigaste resultaten från det projektet är följande: Det finns 
ingen övergripande rättslig ram för insamlingen, bevarandet, lagringen, användningen och utbytet av 
elektroniska bevis. Trots att det inte finns någon sådan övergripande rättslig ram blir elektroniska bevis allt 
oftare den viktigaste bevisningen i straffrättsliga förfaranden. Avsaknaden av en sådan övergripande rättslig ram 
gör att de brottsbekämpande myndigheterna måste verka inom ett sammelsurium när det gäller lösningar, vare 
sig de rör skydd av personuppgifter, verkställandet eller tekniska frågor. De berörda parterna anser att det måste 
till en certifiering och professionalisering avseende personer och miljöer för bevarande, lagring, analys och 
utbyte av elektroniska bevis (se evidenceproject.eu).
Även Interpol har en arbetsgrupp med experter på e-begäranden om ömsesidig rättslig hjälp. Men man måste ha i 
åtanke att Interpol består av många olika stater, inte bara EU-medlemsstater. En EU-plattform för e-bevisning 
måste fullt ut leva upp till EU:s standarder för uppgiftsskydd.
18 Sirius är en säker plattform för yrkesverksamma inom brottsbekämpning som Europol sjösatte 2017. Den gör 
det möjligt för utredare att utbyta kunskap, bästa praxis och sakkunskap inom området internetbaserade 
brottsutredningar, med särskilt fokus på bekämpande av terrorism. Den används också för andra utmaningar 
inom brottsutredningar, genom att t.ex. förenkla begäranden till internettjänsteleverantörer och förbättra 
kvaliteten på svarsregistret.
19 Se s. 18 i motiveringen till förslaget till förordningen: ”Man bör överväga en möjlig expandering av 
plattformarna eCodex och Sirius till att omfatta en säker förbindelse till tjänsteleverantörer i syfte att överföra 
EPOC och EPOC-PR och, i tillämpliga fall, svar från tjänsteleverantörerna”.
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dels den potentiella storleken på uppgiftsfilerna, bör tjänsteleverantörerna och 
medlemsstaterna kunna förlita sig på säkra vägar för överföringen av dessa uppgifter. 

Således är det en förutsättning för att det föreslagna systemet för e-bevisning ska vara 
genomförbart att det redan finns en säker kommunikationskanal, som kan erbjuda 
leverantören garantier med avseende på begärans äkthet samt en säker kanal för överföringen 
av de begärda uppgifterna. Med tanke på det datum kommissionen tänker sig att förordningen 
ska börja tillämpas (sex månader efter att den trätt i kraft) är det uppenbart att den inte har 
planerat vare sig ett gemensamt system, som en del av förslaget, eller att detta system ska vara 
i drift vid ikraftträdandet. 

Vad gäller kommissionens hänvisning till e-Codex och Sirius måste man ta hänsyn till att 
båda projekten befinner sig i ett experiment- eller testskede och att ingen fullt utvecklad 
gemensam plattform är i drift. Flera medlemsstater använder sig dock redan av e-Codex som 
stöd i gränsöverskridande rättsliga förfaranden inom både civilrättsliga och straffrättsliga 
frågor, till exempel för utbytet av begäranden om ömsesidig rättslig hjälp mellan allmänna 
åklagare. Med tanke på de problem med användarautentisering och säker dataöverföring som 
har tagits upp här bör kommissionen utvärdera hur säkerheten hos överföringen mellan 
tjänsteleverantörerna och de brottsbekämpande myndigheterna kan förbättras.


