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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä 
todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja 
säilyttämismääräyksistä
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0225),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 82 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0155/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 
kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0256/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
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Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

sähköisiä tietoja rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevista eurooppalaisista esittämis- 
ja säilyttämismääräyksistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
82 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden aluetta. Tällaisen alueen asteittain luomiseksi unionin on toteutettava 
rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä. Kyseinen yhteistyö perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteeseen, jota on Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 
pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta lähtien yleisesti pidetty rikosoikeudellisen 
yhteistyön kulmakivenä unionissa.

(2) Toimenpiteet sähköisten tietojen hankkimiseksi ja säilyttämiseksi ovat yhä tärkeämpiä 
rikostutkinnan ja syytteeseenpanon mahdollistamiseksi kaikkialla unionissa. 
Tehokkaat mekanismit sähköisten tietojen hankkimiseksi ovat rikosten torjunnan 
kannalta olennaisia ja niihin on sovellettava ehtoja ja takeita, joilla varmistetaan, 
että noudatetaan täysimääräisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 
6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) 
tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita, erityisesti tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaa sekä viestinnän luottamuksellisuutta. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

1 EUVL C , , s. .
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(6) ▐

(7) Verkkopohjaisia palveluja voidaan tarjota mistä tahansa, eivätkä ne edellytä fyysistä 
infrastruktuuria, tiloja tai henkilöstöä asianomaisessa maassa, jossa palvelua 
tarjotaan. Siksi merkitykselliset sähköiset tiedot on usein tallennettu asiaa tutkivan 
valtion ulkopuolelle, mikä asettaa haasteita sähköisten tietojen keräämiselle 
rikosoikeudellisissa menettelyissä.

(8) Tästä▐ johtuen oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt osoitetaan usein valtioille, 
joissa toimii suuri määrä palveluntarjoajia▐. Lisäksi tällaisten pyyntöjen määrä on 
moninkertaistunut▐. Tästä johtuen sähköisten tietojen hankkiminen oikeudellisen 
yhteistyön kanavia käyttäen kestää usein kauan, mikä voi aiheuttaa ongelmia 
sähköisten tietojen usein epävakaisen luonteen vuoksi. Yhteistyölle palveluntarjoajien 
kanssa ei ole myöskään yhdenmukaistettuja puitteita, tosin eräät kolmansien maiden 
palveluntarjoajat hyväksyvät muita kuin sisältötietoja koskevat pyynnöt asiassa 
sovellettavan kansallisen lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa. Näin ollen kaikki 
jäsenvaltiot turvautuvat enenevässä määrin vapaaehtoiseen suoraan yhteistyöhön 
palveluntarjoajien kanssa, mikäli mahdollista, ja soveltavat siinä omia kansallisia 
välineitään, ehtojaan ja menettelyjään.

 

(9) Oikeudellisen kehyksen hajanaisuus asettaa haasteita niille lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisille sekä palveluntarjoajille, jotka pyrkivät noudattamaan 
oikeudellisin perustein esitettyjä pyyntöjä, koska niille aiheutuu enenevässä määrin 
oikeudellista epävarmuutta ja mahdollisesti lainvalintaan liittyviä ongelmia. Sen 
vuoksi tarvitaan erityisiä sääntöjä rajat ylittävästä oikeudellisesta yhteistyöstä 
sähköisten tietojen säilyttämiseksi ja tuottamiseksi, jotta voidaan täydentää voimassa 
olevaa EU:n lainsäädäntöä ja selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten sekä palveluntarjoajien välistä yhteistyötä sähköisten tietojen 
alalla, samalla kun varmistetaan, että SEU-sopimuksen 6 artiklassa ja 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita sekä 
oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan täysimääräisesti. 

(9 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/41/EU2 säädetään 
todistusaineiston hankkimisesta, oikeudesta tutustua todisteisiin ja todisteiden 
esittämisestä yhdessä jäsenvaltiossa toisessa jäsenvaltiossa suoritettavaa 
rikostutkintaa ja menettelyä varten. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen mukaiset 
menettelyt ja aikataulut eivät kenties ole sopivia sähköisille tiedoille, jotka ovat 
epävakaampia ja jotka voidaan poistaa helposti ja nopeasti. Siksi tässä asetuksessa 
säädetään erityisistä menettelyistä, joissa otetaan huomioon sähköisten tietojen 
luonne. Rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin kehyksen 
pitkän aikavälin hajanaisuuden välttämiseksi komission olisi kuitenkin keskipitkällä 
aikavälillä arvioitava asetuksen toimivuutta suhteessa direktiiviin 2014/41/EU.

(10) ▐

(10 a) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, 
rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä, EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1. 
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tunnustetaan SEU-sopimuksen 6 artiklassa ja perusoikeuskirjassa, kansainvälisessä 
oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolina unioni tai kaikki 
jäsenvaltiot ovat, mukaan lukien yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi, sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa, kunkin niistä soveltamisalalla. 
Tällaisia oikeuksia ja periaatteita ovat erityisesti yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen, syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen, 
laillisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä kielto syyttää ja rangaista 
oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta. 

(10 b) Tätä asetusta ei pitäisi miltään osin tulkita siten, että se estää eurooppalaisen 
säilyttämismääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen, jos on syytä objektiivisten 
seikkojen perusteella katsoa, että määräys on annettu jonkun henkilön asettamiseksi 
syytteeseen tai rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa tai etnisen 
alkuperänsä, uskontonsa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-
identiteettinsä, kansalaisuutensa, kielensä tai poliittisten mielipiteidensä perusteella 
tai että jokin näistä perusteista voi vahingoittaa hänen asemaansa. 

(11) Sähköisiä tietoja rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan eurooppalaisen 
esittämismääräyksen ja eurooppalaisen säilyttämismääräyksen mekanismin 
perustana on jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen periaate ja se olettama, että 
muut jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta, oikeusvaltioperiaatetta ja erityisesti 
perusoikeuksia, jotka ovat olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta unionissa. Jos täytäntöönpanevalla viranomaisella kuitenkin on painavia 
syitä olettaa, että eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpano ei 
noudattaisi sillä olevaa velvoitetta suojella SEU-sopimuksen 6 artiklassa ja 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia, eurooppalaisen 
esittämismääräyksen täytäntöönpanosta olisi kieltäydyttävä. Ennen kuin 
täytäntöönpaneva viranomainen käyttää tässä asetuksessa säädettyä 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perustetta, sen olisi kuultava 
määräyksen antavaa viranomaista mahdollisesti tarvittavien lisätietojen saamiseksi. 
Tietojen, jotka koskevat komission neuvostolle SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 ja 
2 kohdan nojalla tekemää perusteltua ehdotusta, jossa ilmoitetaan systeemisistä tai 
yleisistä puutteista, olisi oltava erityisen merkityksellisiä tämän arvioinnin kannalta. 

(11 a) Jos Eurooppa-neuvosto tekee päätöksen, jossa todetaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, että määräyksen antavassa jäsenvaltiossa rikotaan vakavasti 
ja jatkuvasti SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja periaatteita, kuten 
oikeusvaltioon liittyviä periaatteita, täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen 
voi päättää ottaa automaattisesti käyttöön jonkin tässä asetuksessa säädetyistä 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteista ilman että sen 
tarvitsee tehdä erityistä arviointia.

(11 b) Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen ja luonnollisten henkilöiden suojelu 
henkilötietojen käsittelyssä ovat perusoikeuksia. Perusoikeuskirjan 7 artiklan ja 
8 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
16 artiklan 1 kohdan mukaisesti jokaisella on oikeus yksityis- ja perhe-elämän sekä 
kodin ja viestien kunnioittamiseen ja henkilötietojensa suojaan. Pannessaan tätä 
asetusta täytäntöön jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että henkilötietoja suojellaan 
ja käsitellään ainoastaan noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
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(EU) 2016/6793, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/6804 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY5.

(11 c) Tämän asetuksen nojalla hankittuja henkilötietoja olisi käsiteltävä ainoastaan, kun 
se on tarpeen ja oikeasuhteista rikosten torjuntaa, tutkintaa, paljastamista ja niistä 
syytteeseenpanoa varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa ja 
puolustautumisoikeuksien käyttöä varten. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
varmistettava, että tämän asetuksen soveltamiseksi henkilötietoja asiaankuuluvilta 
viranomaisilta palveluntarjoajille siirrettäessä sovelletaan tarkoituksenmukaisia 
tietosuojaperiaatteita ja -toimenpiteitä, mukaan lukien toimenpiteet tietoturvan 
varmistamiseksi. Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että samoja takeita 
sovelletaan siirrettäessä henkilötietoja asiaankuuluville viranomaisille. Ainoastaan 
valtuutetuilla henkilöillä olisi oltava pääsy henkilötietoja sisältäviin tietoihin.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13 a) Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan se, että EU:n 
kansalliset turvallisuusviranomaiset säilyttävät tietoja yleisesti ja erotuksetta, 
loukkaa vakavasti erityisesti EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja yksityisyyttä 
koskevia sääntöjä. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltaminen ei saisi johtaa tietojen 
yleiseen ja erotuksetta tapahtuvaan säilyttämiseen eikä vaikuttaa palveluntarjoajien 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka koskevat tietoturvaa, mukaan lukien oikeus 
salaukseen.

(14) ▐ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2010/64/EU6, 2012/13/EU7, 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, 
oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, 
tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32012L0013
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2013/48/EU8, 2016/3439, 2016/80010 ja 2016/191911 säädettyjä prosessuaalisia 
oikeuksia olisi sovellettava näiden direktiivien soveltamisalalla tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin rikosoikeudellisiin menettelyihin niiden jäsenvaltioiden 
osalta, joita nämä direktiivit sitovat. Perusoikeuskirjan mukaisia suojatoimia olisi 
sovellettava kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin menettelyihin. 

(14 a) Jos määräyksen antavalla jäsenvaltiolla on syytä epäillä, että toisessa jäsenvaltiossa 
saattaa olla käynnissä rikosoikeudellinen menettely samasta asiasta, sen olisi oltava 
yhteydessä kyseisen jäsenvaltion viranomaisiin neuvoston puitepäätöksen 
2009/948/YOS12 mukaisesti.

(15) Tässä säädöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti toimivaltainen 
oikeusviranomainen Euroopan unionissa voi rikosoikeudellisessa menettelyssä 
eurooppalaisella esittämis- tai säilyttämismääräyksellä määrätä unionissa palveluja 
tarjoavan palveluntarjoajan esittämään tai säilyttämään sähköisiä tietoja, joita voidaan 
käyttää todistusaineistona. Tätä asetusta sovelletaan kaikissa rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa palveluntarjoajan pääasiasiallinen sijoittautumispaikka on 
toisessa jäsenvaltiossa, tai, jos se ei ole sijoittautunut unioniin, joissa se on laillisesti 
edustettuna toisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden viranomaiset eivät saisi antaa 
vaikutuksiltaan ekstraterritoriaalisia kansallisia määräyksiä tämän asetuksen 
perusteella pyydettävissä olevien sähköisten tietojen esittämistä tai säilyttämistä 
varten. 

(16) Palveluntarjoajia, joilla on suurin merkitys sähköisten tietojen keräämisessä 
rikosoikeudellisissa menettelyissä, ovat sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat ja 
tietyt tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat, jotka helpottavat käyttäjien välistä 
vuorovaikutusta. Siksi molempien palveluntarjoajaryhmien olisi kuuluttava asetuksen 
soveltamisalaan. Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/197213. Niihin kuuluu 
henkilöviestintä, kuten VoIP-, pikaviestintä- ja sähköpostipalvelut. Tietoyhteiskunnan 
palveluista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ne, joissa tietojen tallentaminen 
on olennainen osa käyttäjälle tarjottavaa palvelua, ja niillä tarkoitetaan erityisesti 
verkkoyhteisöjä siltä osin kuin niitä ei katsota sähköisiksi viestintäpalveluiksi, 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, 
oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa 
menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää 
vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, 
s. 1).
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, 
eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden 
lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, 
rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä 
(EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, 
oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista 
pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

12 Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rikosoikeudellisia 
menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta (EUVL L 328, 15.12.2009, 
s. 42).
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, 
eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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verkossa toimivia markkinapaikkoja, jotka helpottavat käyttäjiensä (esimerkiksi 
kuluttajien tai yritysten) välisiä transaktioita, sekä muita verkkoisännöintipalveluja, 
myös pilvipalveluja. 

(17) ▐

(18) Nimien ja numeroiden myöntämiseen liittyvien internetinfrastruktuuripalvelujen 
tarjoajat, kuten verkkotunnusrekisterit ja niiden pitäjät sekä▐ välityspalvelujen 
tarjoajat, tai internetprotokollaosoitteiden, jäljempänä ’IP-osoite’ tai ’IP-numero’, 
alueelliset rekisterit ovat erityisen merkityksellisiä pyrittäessä tunnistamaan 
haitallisten tai turvallisuudeltaan vaarantuneiden verkkosivustojen taustalla olevat 
toimijat. Niiden hallussa olevat tiedot voisivat mahdollistaa rikolliseen toimintaan 
käytettävän verkkosivuston taustalla olevan henkilön tai yhteisön tunnistamisen taikka 
rikollisen toiminnan uhrin tunnistamisen▐ .

(18 a) Tämän asetuksen mukaiset määräykset olisi osoitettava palveluntarjoajan 
pääasialliseen sijoittautumispaikkaan tai sellaisten palveluntarjoajien osalta, jotka 
eivät ole sijoittautuneet johonkin niistä jäsenvaltioista, joita tämä asetus sitoo, 
palveluntarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Kun kyseessä on 
palveluntarjoaja, jolla on sijoittautumispaikkoja useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, pääasiallisen sijoittautumispaikan olisi oltava sen keskushallinnon 
sijaintipaikka unionissa, paitsi jos päätökset tietojen käsittelyn tarkoituksista ja 
keinoista tehdään palveluntarjoajan unionissa sijaitsevassa toisessa 
sijoittautumispaikassa ja viimeksi mainitulla sijoittautumispaikalla on toimivalta 
panna kyseiset päätökset täytäntöön, jolloin pääasialliseksi sijoittautumispaikaksi 
katsotaan sijoittautumispaikka, jossa kyseiset päätökset on tehty.

(19) Tällä asetuksella säännellään ainoastaan sellaisten tietojen hankkimista, jotka 
palveluntarjoaja on tallentanut eurooppalaisen esittämis- tai säilyttämismääräyksen 
antamishetkellä. Sillä ei säädetä yleisestä tiedonsäilytysvelvollisuudesta eikä sillä 
valtuuteta tietojen sieppaamiseen tai sellaisten tietojen hankkimiseen, jotka on 
tallennettu eurooppalaisen esittämis- tai säilyttämismääräyksen antamisen jälkeen. ▐ 

(20) Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietoluokkia ovat muun muassa tilaaja-, 
liikenne- ja sisältötiedot. Nämä luokitukset vastaavat monen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, unionin lainsäädäntöä, kuten direktiiviä 2002/58/EY, ja 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä kansainvälistä oikeutta, erityisesti Euroopan 
neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusta (CETS N:o 185) 
(”Budapestin yleissopimus”).

(21) Tilaajatiedot on tässä asetuksessa syytä määritellä omaksi tietoluokaksi. Tilaajatietoja 
pyydetään ▐ taustalla olevan käyttäjän tunnistamiseen, ja perusoikeuksiin puuttumisen 
aste on hieman alempi kuin muiden, arkaluontoisempien tietoluokkien tapauksessa.

(22) Liikennetietoja taas pyydetään yleensä enemmän yksityisyyteen puuttuvien tietojen 
saamiseksi, kuten käyttäjän kontaktit ja sijainnit, ja niitä voidaan käyttää kattavan 
profiilin laatimiseksi kyseisestä henkilöstä. Arkaluontoisuutensa takia liikennetiedot 
ovat verrattavissa sisältötietoihin.

(22 a) IP-osoitteet voivat olla ratkaiseva lähtökohta rikostutkinnoissa, joissa epäillyn 
henkilöllisyys ei ole tiedossa. EU:n säännöstön mukaan, sellaisena kuin Euroopan 
unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, IP-osoitteita on pidettävä henkilötietoina, ja 
niihin on sovellettava EU:n tietosuojasäännöstön mukaista täyttä suojaa. Lisäksi 
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niitä voidaan tietyissä olosuhteissa pitää liikennetietoina. Tiettyä rikosta koskevassa 
tutkinnassa lainvalvontaviranomaiset voivat kuitenkin pyytää IP-osoitetta ainoana 
tarkoituksenaan käyttäjän yksilöiminen ja myöhemmässä vaiheessa tilaajan tai 
rekisteröidyn käyttäjän nimen tai osoitteen yksilöiminen. Tällaisissa tapauksissa on 
aiheellista soveltaa samaa järjestelyä kuin tilaajatietoihin sellaisina kuin ne on 
määritelty tässä asetuksessa.

(22 b) Metatietoja voidaan käsitellä ja analysoida helpommin kuin sisältötietoja, koska ne 
on jo saatu jäsennellyssä ja standardoidussa muodossa, mutta jos ne on johdettu 
sähköisistä viestintäpalveluista tai yhteyskäytännöistä, ne voivat myös paljastaa 
erittäin arkaluonteisia ja henkilökohtaisia tietoja. Siksi on olennaista, että kun 
muiden sähköisten viestintäpalvelujen tai yhteyskäytäntöjen tuottamia metatietoja 
välitetään, jaetaan tai vaihdetaan käyttäen vastaavia palveluja tai palveluntarjoajien 
toimesta, niitä on pidettävä sisältötietoina.

(23) Kaikkiin tietoluokkiin sisältyy henkilötietoja, ja siksi niihin sovelletaan EU:n 
tietosuojasäännöstön mukaisia takeita. Perusoikeuksiin kohdistuvan vaikutuksen 
voimakkuus vaihtelee kuitenkin luokkien välillä, erityisesti yhtäältä tilaajatietojen ja 
toisaalta liikenne- ja sisältötietojen välillä. Tilaajatiedot ja IP-osoitteet voisivat olla 
hyödyllisiä ensimmäisten vihjeiden saamiseksi epäillyn henkilöllisyyttä selvitettäessä, 
kun taas liikenne- ja sisältötiedoilla on usein enemmän merkitystä todistusaineistona, 
joka voisi lopulta johtaa epäillyn tuomitsemiseen. Sen vuoksi on olennaista, että 
kaikki kyseiset tietoluokat kuuluvat säädöksen soveltamisalaan. Koska 
perusoikeuksiin puuttumisen aste vaihtelee, tällaisten tietojen hankintaan sovelletaan 
eri takeita ja edellytyksiä▐ .

(24) Eurooppalainen esittämismääräys ja eurooppalainen säilyttämismääräys ovat 
tutkintatoimenpiteitä, joita pitäisi käyttää ainoastaan tietynlaisissa rikosoikeudellisissa 
menettelyissä, jotka koskevat jo tapahtunutta konkreettista rikosta, kun toimenpiteen 
oikeasuhteisuus ja tarpeellisuus on ensin arvioitu tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
epäillyn tai syytetyn henkilön oikeudet.

(25) ▐

(26) Tätä asetusta olisi sovellettava unionissa palveluja tarjoaviin palveluntarjoajiin, ja 
tämän asetuksen mukaisia määräyksiä voidaan antaa ainoastaan unionissa tarjottaviin 
palveluihin liittyvistä tiedoista. Pelkästään unionin ulkopuolella tarjottavat palvelut 
eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan ▐.

(27) Sen määrittäminen, tarjoaako palveluntarjoaja palveluja unionissa, edellyttää arviota 
siitä, onko ilmeistä, että palveluntarjoaja aikoo tarjota palveluja rekisteröidyille, 
joko oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille, yhdessä tai useammassa unionin 
jäsenvaltiossa ▐. Riittävänä osoituksena kyseisestä aikomuksesta ei kuitenkaan olisi 
pidettävä pelkästään sitä, että esimerkiksi palveluntarjoajan tai välittäjän 
verkkosivusto tai jokin sähköpostiosoite tai muut yhteystiedot ovat saavutettavissa 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, tai jäsenvaltiossa käytetyn kielen käyttöä.

(28) Myös olennaisella yhteydellä unioniin pitäisi olla merkitystä määritettäessä tämän 
asetuksen soveltamisalaa. Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava 
olevan olemassa, jos palveluntarjoajalla on sijoittautumispaikka unionissa. Jos 
sijoittautumispaikkaa ei ole, olennaista yhteyttä olisi arvioitava joko sen perusteella, 
onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa merkittävä määrä käyttäjiä tai onko 
toiminta kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Se, onko toiminta 
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kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, olisi määriteltävä kaikkien 
asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien sellaiset tekijät kuin 
kyseisessä jäsenvaltioissa yleisesti käytetty kieli tai valuutta tai mahdollisuus tilata 
tavaroita tai palveluja.▐ 

(28 a) Tilanteet, joissa henkilön henkeen tai ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuu 
välitön uhka, olisi käsiteltävä hätätapauksina, ja palveluntarjoajan ja 
täytäntöönpanevan viranomaisen määräaikoja olisi lyhennettävä. Jos elintärkeän 
infrastruktuurin vahingoittuminen tai tuhoutuminen aiheuttaisi suoraan välittömän 
vaaran henkilön hengelle tai ruumiilliselle koskemattomuudelle, tällaista tilannetta 
olisi käsiteltävä myös hätätapauksena EU:n lainsäädännön mukaisesti.

(29) Eurooppalainen esittämismääräys olisi annettava vain, jos se on tarpeen ja 
oikeasuhteinen epäillyn tai syytetyn henkilön oikeudet ja rikoksen vakavuus 
huomioon ottaen. Sitä arvioitaessa olisi otettava huomioon, olisiko se voitu antaa 
samoin edellytyksin vastaavassa kotimaisessa tilanteessa, onko riittävät syyt epäillä, 
että rikos on tehty, onko se niin vakava, että tietojen rajatylittävä esittäminen on 
perusteltua, ja ovatko pyydetyt tiedot tutkinnan kannalta merkitseviä. Määräyksen 
olisi oltava rajattu siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen, jotta voidaan saavuttaa 
oikeutettu tavoite eli saada merkityksellisiä ja tarpeellisia tietoja käytettäväksi 
todistusaineistona vain yksittäistapauksessa, ja se olisi rajoitettava koskemaan 
tiettyyn menettelyyn suoraan liittyvien tiettyjen henkilöiden tietoja. Suora yhteys 
henkilön, jonka tietoja pyydetään, ja tietyn menettelyn tarkoituksen välillä on aina 
pystyttävä osoittamaan.

(30) Kun eurooppalainen esittämis- tai säilyttämismääräys annetaan, oikeusviranomaisen 
olisi aina osallistuttava sen antamis- tai hyväksymisprosessiin. Koska liikenne- ja 
sisältötiedot ovat arkaluonteisempia, kyseisiin luokkiin kuuluvia tietoja koskevien 
eurooppalaisten esittämismääräysten antaminen tai hyväksyminen edellyttää tuomarin 
uudelleentarkastelua. Koska tilaajatiedot ovat vähemmän arkaluonteisia, niiden 
luovuttamista koskevia eurooppalaisia esittämismääräyksiä voivat antaa tai hyväksyä 
myös toimivaltaiset yleiset syyttäjät, kun tällainen yleinen syyttäjä pystyy hoitamaan 
tehtäviään objektiivisesti. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, 
määräyksen täytäntöönpano saattaa edellyttää täytäntöönpanevassa valtiossa 
tuomioistuimen osallistumista menettelyyn.

(30 a) Toimivaltaista määräyksen antavaa viranomaista olisi pidettävä riippumattomana, 
jos hän ei ole vaarassa joutua päätöstä tehdessään suoraan tai välillisesti 
noudattamaan toimeenpanovallan käyttäjän, kuten oikeusministerin, häneen 
kohdistamia ulkopuolisia määräyksiä tai ohjeita. Riippumattomuuden olisi 
katsottava vallitsevan, kun toimivaltainen määräyksen antava viranomainen pystyy 
asianmukaisten lakisääteisten sääntöjen ja institutionaalisten puitteiden perusteella 
hoitamaan tehtäviään objektiivisesti ja toimii riippumattomasti suorittaessaan 
eurooppalaisen esittämis- tai säilyttämismääräyksen antamiseen olennaisesti 
kuuluvia tehtäviään, ottaen huomioon kaikki sitä vastaan puhuvat ja sen puolesta 
puhuvat todisteet ja joutumatta alttiiksi vaaralle, että sen päätöksentekovaltaan 
kohdistuu ulkoisia määräyksiä tai ohjeita.

(31) Samasta syystä on tehtävä ero tämän asetuksen aineellisen soveltamisalan suhteen: 
määräyksiä tilaajatietojen ja IP-osoitteiden esittämiseksi ainoastaan henkilön 
tunnistamista varten voidaan antaa mistä tahansa rikoksesta, kun taas liikenne- ja 
sisältötietoihin pääsyyn olisi sovellettava tiukempia vaatimuksia niiden suuremman 
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arkaluonteisuuden takia. Kynnysarvo mahdollistaa yhdessä muiden tähän asetukseen 
sisältyvien ennakko- ja jälkiedellytysten ja takeiden kanssa suhteellisemman 
lähestymistavan, jolla varmistetaan oikeasuhteisuuden ja asianosaisten henkilöiden 
oikeuksien kunnioittaminen. Kynnysarvo ei saisi kuitenkaan rajoittaa välineen 
tehokkuutta ja sen käyttöä alan toimijoiden keskuudessa. Määräysten antamisen 
salliminen sellaisten rikosten tutkinnassa, joista voi saada vähintään kolmen vuoden 
enimmäisrangaistuksen, rajaa säädöksen soveltamisalan vakavampiin rikoksiin 
vaikuttamatta kohtuuttomasti määräysten käyttömahdollisuuksiin alan toimijoiden 
keskuudessa. Se jättää soveltamisalan ulkopuolelle huomattavan määrän rikoksia, joita 
jäsenvaltiot pitävät vähemmän vakavina, mistä on osoituksena lievempi 
enimmäisrangaistus. Sen etuna on myös se, että asetusta on helppo soveltaa 
käytännössä.

(32) Tietyissä rikoksissa tiedot ovat tavallisesti saatavilla pelkästään sähköisessä muodossa, 
mikä tekee niistä erityisen katoavia. Tämä koskee kybertoimintaympäristöön liittyviä 
rikoksia, myös sellaisia, joita ei ehkä itsessään pidetä vakavina mutta jotka saattavat 
aiheuttaa laajaa tai huomattavaa vahinkoa, erityisesti silloin kun vaikutus on 
yksittäisissä tapauksissa vähäinen, mutta vahinkojen määrä on kokonaisuutena 
merkittävä. Useimmissa tapauksissa, joissa rikos on tehty tietojärjestelmän avulla, 
saman kynnysarvon soveltaminen kuin muuntyyppisissä rikoksissa johtaisi 
useimmiten rankaisematta jäämiseen. Tämä oikeuttaa asetuksen soveltamisen myös 
niihin rikoksiin, joista määrätään alle kolmen vuoden vankeusrangaistus. Lisäksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2017/541/EU14 kuvattuihin 
terrorismiin liittyviin rikoksiin sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/93/EU15 kuvattuihin lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksuaaliseen 
riistoon liittyviin rikoksiin ei sovelleta vaatimusta vähintään kolmen vuoden 
enimmäisrangaistuksesta.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Muissa vastavuoroista tunnustamista koskevissa välineissä, kuten eurooppalaisessa 
tutkintamääräyksessä, viitataan erioikeuksiin ja vapauksiin, jotka voivat koskea 
henkilöryhmiä (esimerkiksi diplomaatit) tai erikseen suojeltuja suhteita (esimerkiksi 
asianajosalaisuus, lähdesuoja), tai lehdistönvapauteen ja muissa viestimissä 
toteutuvaan ilmaisunvapauteen liittyviin sääntöihin. Erioikeuden tai vapauden 
käsitteelle ei ole unionin oikeudessa yhteistä määritelmää. Näiden termien tarkka 
määritelmä on siksi jätetty määriteltäväksi kansallisessa lainsäädännössä. Tämä voi 
sisältää suojan, jota sovelletaan lääketieteellisiin (kuten lääkärit) ja oikeudellisiin 
ammatteihin, papistoon tai muutoin suojattuihin yhdyshenkilöihin, mutta myös, 
vaikka niitä ei välttämättä pidetä erioikeuksina ja vapauksina, säännöt, jotka 
liittyvät lehdistönvapauteen ja muissa viestimissä toteutuvaan ilmaisunvapauteen 
(kuten toimittajat). Niin ollen sovellettava kansallinen lainsäädäntö olisi otettava 
huomioon jo määräystä annettaessa, koska määräyksen antava viranomainen voi antaa 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, 
terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston 
päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).
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määräyksen vain, jos se olisi voitu antaa samoin ehdoin vastaavassa kotimaisessa 
tilanteessa. Tämän perusperiaatteen lisäksi erioikeudet ja vapaudet, jotka suojaavat 
tietoja täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, olisi mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon määräyksen antavassa valtiossa ikään kuin niistä olisi säädetty sen omassa 
kansallisessa lainsäädännössä. Tämä on merkityksellistä varsinkin silloin, kun 
täytäntöönpanevan jäsenvaltion lainsäädäntö▐ takaa paremman suojelun tason kuin 
määräyksen antavan valtion lainsäädäntö. Ylimääräisenä suojatakeena nämä 
näkökohdat olisi otettava huomioon paitsi määräystä annettaessa, myös myöhemmin, 
tiedoksiantomenettelyssä tai kun asianomaisten tietojen merkityksellisyyttä ja 
hyväksyttävyyttä arvioidaan rikosoikeudellisen menettelyn asiaankuuluvassa 
vaiheessa, ja täytäntöönpanomenettelyn tapauksessa täytäntöönpanevan viranomaisen 
toimesta.

(36) Eurooppalainen esittämismääräys voidaan antaa mistä tahansa rikoksesta, kun se olisi 
voitu antaa samoin edellytyksin vastaavassa kotimaisessa tilanteessa, kun on syytä 
epäillä, että rikos on tehty, kun se on niin vakava, että tietojen rajatylittävä 
esittäminen on perusteltua, ja kun pyydetyt tiedot ovat tutkinnan kannalta 
merkitseviä. Se rajoittuu sellaisia yksittäisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, joilla on 
suora yhteys tässä asetuksessa tarkoitettuihin menettelyihin, ja suora yhteys 
henkilön, jonka tietoja pyydetään, ja tietyn menettelyn tarkoituksen välillä on aina 
pystyttävä osoittamaan. Eurooppalaisen esittämismääräyksen tavoitteena on estää 
tietojen poistaminen, tuhoaminen tai muuttaminen tilanteissa, joissa tietojen saaminen 
voi kestää kauemmin ▐ .

(37) Eurooppalaiset esittämis- ja säilyttämismääräykset olisi osoitettava palveluntarjoajan 
pääasialliseen sijoittautumispaikkaan, jossa rekisterinpitäjä sijaitsee, tai sellaisten 
palveluntarjoajien osalta, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin tai johonkin niistä 
jäsenvaltioista, joita tämä asetus sitoo, palveluntarjoajan nimeämälle lailliselle 
edustajalle. Se olisi osoitettava samanaikaisesti suoraan täytäntöönpanevalle 
viranomaiselle.

(38) Eurooppalaiset esittämis- ja säilyttämismääräykset olisi toimitettava eurooppalaisen 
esittämismääräyksen vahvistavalla todistuksella, jäljempänä ’EPOC-todistus’, tai 
eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vahvistavalla todistuksella, jäljempänä 
’EPOC-PR-todistus’▐ . Todistuksissa olisi oltava samat pakolliset tiedot kuin itse 
määräyksissä ▐ . Todistus olisi tarvittaessa käännettävä täytäntöönpanevan 
jäsenvaltion ja palveluntarjoajan (jollekin) viralliselle kielelle tai muulle viralliselle 
kielelle, jonka jäsenvaltio tai palveluntarjoaja on ilmoittanut hyväksyvänsä. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus milloin tahansa ilmoittaa 
komissiolle toimitettavalla ilmoituksella, että ne hyväksyvät EPOC-todistusten ja 
EPOC-PR-todistusten käännökset yhdellä tai useammalla muulla unionin 
virallisella kielellä kuin kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla 
kielillä. Komission olisi asetettava ilmoitukset kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan 
rikosoikeudellisen verkoston saataville.

(39) Toimivaltaisen määräyksen antavan viranomaisen olisi toimitettava EPOC- tai 
EPOC-PR-todistus suoraan vastaanottajille komission viimeistään [tämän asetuksen 
soveltamispäivä] perustaman yhteisen eurooppalaisen digitaalisen 
tiedonvaihtojärjestelmän kautta. Järjestelmän olisi mahdollistettava turvalliset 
kanavat määräysten ja pyydettyjen tietojen hyväksyttyä rajatylittävää viestintää, 
todentamista ja siirtämistä varten toimivaltaisten viranomaisten ja 
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palveluntarjoajien välillä siten, että taataan asiaankuuluvien tietojen tehokas, 
luotettava ja sujuva vaihto, turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden korkea 
taso sekä tarvittava yksityisyyden ja henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/172516, asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin 
(EU) 2016/680 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti. Tätä varten olisi hyödynnettävä 
avoimia ja yleisesti käytettäviä viimeisimmän tekniikan tason mukaisia sähköisen 
allekirjoittamisen ja salaamisen teknologioita. Järjestelmän olisi myös annettava 
vastaanottajille mahdollisuus tuottaa kirjallinen todiste niin, että vastaanottajat 
voivat todeta määräyksen ja määräyksen antavan viranomaisen aitouden 
henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

(39 a) Jos palveluntarjoajat tai jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön erityisiä järjestelmiä 
tai muita suojattuja kanavia lainvalvontatarkoituksiin esitettyjen tietopyyntöjen 
käsittelyä varten, nämä järjestelmät tai kanavat olisi voitava yhdistää tähän 
yhteiseen eurooppalaiseen digitaaliseen tiedonvaihtojärjestelmään.

(40) Vastaanotettuaan tilaajatietoja tai IP-osoitteita koskevan EPOC-todistuksen 
ainoastaan henkilön tunnistamista varten palveluntarjoajan olisi varmistettava, että 
pyydetyt tiedot toimitetaan määräyksen antavalle viranomaiselle 10 päivän kuluessa 
EPOC-todistuksen vastaanottamisesta ja hätätapauksissa 16 tunnin kuluessa. Jos 
täytäntöönpaneva viranomainen päättää käyttää jotakin tässä asetuksessa 
säädetyistä tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteista näiden 
aikarajojen sisällä, sen olisi välittömästi ilmoitettava päätöksestään määräyksen 
antavalle viranomaiselle ja palveluntarjoajalle. Määräyksen antavan viranomaisen 
olisi poistettava tiedot. Jos pyydettyjä tietoja ei vielä ole välitetty määräyksen 
antavalle viranomaiselle, vastaanottava palveluntarjoaja ei saa välittää tietoja. 

(40 a) Palveluntarjoajan olisi liikenne- tai sisältötietoja koskevan EPOC-todistuksen 
vastaanotettuaan toimittava nopeasti pyydettyjen tietojen säilyttämiseksi. Jos 
täytäntöönpaneva viranomainen on käyttänyt jotakin tässä asetuksessa säädetyistä 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteista näiden aikarajojen 
sisällä, sen olisi välittömästi ilmoitettava päätöksestään määräyksen antavalle 
viranomaiselle ja palveluntarjoajalle. Jos määräyksen antavaan jäsenvaltioon 
sovelletaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, 
palveluntarjoajan olisi lähetettävä pyydetyt tiedot vasta saatuaan täytäntöönpanevan 
viranomaisen nimenomaisen kirjallisen hyväksynnän. Jos täytäntöönpaneva 
viranomainen ei ole vedonnut mihinkään tässä asetuksessa lueteltuun perusteeseen 
aikarajojen sisällä, palveluntarjoajan olisi varmistettava, että pyydetyt tiedot 
toimitetaan välittömästi suoraan määräyksen antavalle viranomaiselle tai 
lainvalvontaviranomaisille EPOC-todistuksessa ilmoitetun mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän erityissäännöksen soveltamista. 

(41) ▐

(42) Palveluntarjoajan olisi EPOC-PR-todistuksen vastaanotettuaan toimittava nopeasti, 
jotta pyydetyt tiedot säilytetään enintään 60 päivän ajan. Tämän 60 päivän määräajan 
tarkoituksena on mahdollistaa virallisen esittämispyynnön vireillepano. Sitä voidaan 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen 
N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
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jatkaa 30 päivällä vain, jos se on tarpeen, jotta voidaan lähemmin arvioida tietojen 
merkitsevyyttä meneillään olevan tutkinnan kannalta, jotta estetään se, että 
mahdollisesti merkitseviä tietoja menetetään ennen eurooppalaisen 
säilyttämismääräyksen päättymistä. Jos määräyksen antava viranomainen esittää 
vastaanottajille myöhemmän eurooppalaisen esittämismääräyksen näiden 
määräaikojen kuluessa, palveluntarjoajan olisi säilytettävä tiedot niin pitkään kuin 
se on tarpeen eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpanemiseksi. 

(42 a) Jotta palveluntarjoaja voisi puuttua ongelmiin tapauksissa, joissa EPOC- tai 
EPOC-PR-todistus saattaa olla muodoltaan tai sisällöltään epätäydellinen tai 
sisältää ilmeisiä virheitä tai liian vähän tietoa määräyksen täytäntöönpanemiseksi, 
on tarpeen vahvistaa viestintämenettely, jotta voidaan pyytää selvennystä tai 
tarvittaessa korjausta määräyksen antavalta viranomaiselta. Lisäksi saattaa olla 
tapauksia, joissa palveluntarjoaja ei voi antaa tietoja palveluntarjoajasta 
riippumattoman ylivoimaisen esteen tai tosiasiallisen mahdottomuuden vuoksi tai 
joissa tietoja ei voida muusta syystä antaa kattavasti tai ajoissa. Tällaiset syyt voivat 
olla teknisiä tai toiminnallisia (esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten 
toiminnalliset rajoitukset). Näissä tapauksissa palveluntarjoajan olisi myös otettava 
yhteyttä määräyksen antaviin viranomaisiin ja esitettävä aiheelliset perustelut sekä 
ilmoitettava, pitääkö se määräystä selkeästi vilpillisenä tai liioiteltuna. Esimerkiksi 
määräys, jolla pyydetään esittämään tietoja määrittelemättömästä ihmisryhmästä 
jollain maantieteellisellä alueella tai ilman yhteyttä konkreettiseen 
rikosoikeudelliseen menettelyyn, ei selvästikään täyttäisi eurooppalaisen esittämis- 
tai säilyttämismääräyksen antamisedellytyksiä. Näin ollen viestintämenettelyn olisi 
oltava sellainen, että määräyksen antavan viranomaisen on mahdollista korjata 
EPOC- tai EPOC-PR-todistus tai harkita sitä uudelleen varhaisessa vaiheessa. Kun 
selvennys tai korjaus on tarpeen, määräyksen antavan viranomaisen olisi reagoitava 
nopeasti ja viimeistään 5 päivän kuluessa. Jos määräyksen antava viranomainen ei 
reagoi, määräys olisi katsottava mitättömäksi. Jos asiaankuuluvat edellytykset 
täyttyvät, määräyksen antavan viranomaisen olisi asetettava uusi määräaika tai 
peruutettava todistus. Tietojen saatavuuden turvaamiseksi palveluntarjoajan olisi 
mahdollisuuksien mukaan säilytettävä pyydetyt tiedot tämän menettelyn ajan.

(42 b) Keskinäisen luottamuksen periaatteesta riippumatta täytäntöönpanevan 
viranomaisen olisi voitava kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaisen 
esittämismääräyksen täytäntöönpanoa, jos kieltäytyminen perustuu siihen, että 
eurooppalaisen esittämismääräyksen antamisen tässä asetuksessa vahvistetut 
edellytykset eivät täyty, tai muihin tässä asetuksessa lueteltuihin erityisiin 
perusteisiin.

(42 c) Ne bis in idem -periaate on unionin lainsäädännön perusperiaate, joka 
tunnustetaan perusoikeuskirjassa ja jota on kehitetty tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä. Kun täytäntöönpaneva viranomainen arvioi eurooppalaista 
esittämismääräystä, sen olisi näin ollen kieltäydyttävä määräyksen 
täytäntöönpanosta, jos sen täytäntöönpano olisi kyseisen periaatteen vastaista.

(42 d) Lisäksi täytäntöönpanevan viranomaisen olisi kieltäydyttävä eurooppalaisen 
esittämismääräyksen täytäntöönpanosta, kun sillä on määräystä arvioidessaan 
perusteltua syytä uskoa, että eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpano 
olisi ristiriidassa jäsenvaltiolle SEU-sopimuksen 6 artiklan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti kuuluvien velvoitteiden kanssa.



PE642.987v02-00 18/64 RR\1220560FI.docx

FI

(42 e) Jos eurooppalaisen esittämismääräyksen tunnustaminen tai täytäntöönpano lisäksi 
merkitsisi erivapauden tai koskemattomuuden loukkaamista täytäntöönpanevassa 
valtiossa, täytäntöönpanevan viranomaisen olisi kieltäydyttävä määräyksen 
täytäntöönpanosta sitä arvioidessaan.

(42 f) Koska liikenne- ja sisältötietoja koskevat eurooppalaiset esittämismääräykset ovat 
luonteeltaan pidemmälle meneviä, täytäntöönpanevalla viranomaisella olisi oltava 
näiden tietoluokkien osalta käytettävissään vapaaehtoisia lisäperusteita kieltäytyä 
tunnustamasta määräystä tai panemasta sitä täytäntöön.

(43) Koska ilmoittaminen henkilölle, jonka tietoja pyydetään, on tietosuojaoikeuksien ja 
puolustautumisoikeuksien kannalta olennainen tekijä, joka mahdollistaa tehokkaan 
uudelleentarkastelun ja oikeussuojakeinojen käytön SEU-sopimuksen 6 artiklan ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti, palveluntarjoajan olisi ilmoitettava ilman aiheetonta 
viivytystä henkilölle, jonka tietoja pyydetään. Kyseiselle henkilölle ilmoittaessaan 
palveluntarjoajan olisi toteutettava tarvittavat viimeisintä toiminnallista ja teknistä 
tasoa edustavat toimenpiteet EPOC- tai EPOC-PR-todistuksen sekä esitettyjen tai 
säilytettyjen tietojen turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden 
varmistamiseksi. 

(43 a) Asianomaisen rikosoikeudellisen menettelyn vaikeuttamisen välttämiseksi tai toisen 
henkilön perusoikeuksien suojelemiseksi määräyksen antava viranomainen voi 
pyytää niin pitkään kuin tarpeellista ja oikeasuhteista ja ottaen asianmukaisesti 
huomioon toimenpiteen vaikutuksen sen henkilön perusoikeuksiin, jonka tietoja 
pyydetään, palveluntarjoajaa pidättymään ilmoittamasta henkilölle, jonka tietoja 
pyydetään, sellaisen oikeudellisen määräyksen perusteella, joka olisi 
asianmukaisesti perusteltava ja jossa olisi täsmennettävä salassapitovelvollisuuden 
kesto ja jota olisi tarkasteltava uudelleen säännöllisin väliajoin. Jos määräyksen 
antava viranomainen pyytää palveluntarjoajaa pidättäytymään ilmoittamasta 
henkilölle, määräyksen antavan viranomaisen olisi ilmoitettava ilman aiheetonta 
viivytystä tietojen esittämisestä tai säilyttämisestä henkilölle, jonka tietoja pyydetään. 
Tietoa voitaisiin lykätä niin pitkään kuin tarpeellista ja oikeasuhteista ottaen 
huomioon epäillyn tai syytetyn henkilön oikeudet ja rajoittamatta 
puolustautumisoikeutta ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Käyttäjälle ilmoittamiseen 
olisi sisällytettävä tiedot kaikista tässä asetuksessa tarkoitetuista käytettävissä 
olevista oikeussuojakeinoista.

(43 b) Tämän asetuksen mukaisesti hankittuja sähköisiä tietoja ei saisi käyttää muihin 
kuin niihin menettelyihin, joita varten ne on hankittu tämän asetuksen mukaisesti, 
paitsi jos henkilön henkeen tai ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuu välitön 
uhka. Jos elintärkeän infrastruktuurin vahingoittuminen tai tuhoutuminen 
aiheuttaisi suoraan välittömän vaaran henkilön hengelle tai ruumiilliselle 
koskemattomuudelle, tällaista tilannetta olisi käsiteltävä myös henkilön henkeen tai 
ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvana välittömänä uhkana EU:n 
lainsäädännön mukaisesti.

(43 c) Sähköiset tiedot, jotka on kerätty jonkin tässä asetuksessa luetellun edellytyksen 
vastaisesti, olisi poistettava ilman aiheetonta viivytystä. Sähköiset tiedot, jotka eivät 
enää ole tarpeen sen tutkinnan tai syytteeseenpanon kannalta, jota varten ne on 
esitetty tai säilytetty, olisi myös poistettava välittömästi, jollei tämä vaikuta epäillyn 
tai syytetyn henkilön puolustautumisoikeuksiin. Tätä varten olisi säädettävä 
sähköisten tietojen säilyttämisen tarpeellisuuden säännöllisestä tarkistamisesta. 
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Henkilölle, jonka tietoja on pyydetty, olisi ilmoitettava poistamisesta.
(43 d) Sähköisiä tietoja, jotka on kerätty tämän asetuksen vastaisesti, ei pitäisi ottaa 

käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Tämän pitäisi myös sisältää kaikki tapaukset, joissa 
tässä asetuksessa vahvistettuja ehtoja ei noudateta. Jos sähköiset tiedot on saatu 
ennen kuin on vedottu tässä asetuksessa lueteltuihin tunnustamisesta kieltäytymisen 
perusteisiin, niitäkään ei pitäisi ottaa käsiteltäväksi tuomioistuimessa. 
Toimivaltaisten oikeusviranomaisten olisi tämän asetuksen mukaisesti hankittujen 
sähköisten tietojen hyväksyttävyyttä arvioidessaan varmistettava menettelyn kaikissa 
vaiheissa puolustautumisoikeuksien ja menettelyn oikeudenmukaisuuden 
noudattaminen. Toimivaltaisten oikeusviranomaisten olisi tällaisessa arvioinnissa 
otettava asianmukaisesti huomioon myös se, täyttyivätkö tässä asetuksessa säädetyt 
perusteet, erityisesti oliko pyydetyt tiedot suojattu erioikeuksilla tai vapauksilla.

(43 e) Jos palveluntarjoaja hakee korvausta, määräyksen antavan valtion olisi korvattava 
palveluntarjoajalle aiheutuneet perustellut kustannukset, jotka liittyvät 
eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
täytäntöönpanoon. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle 
korvauksia koskevista säännöistä, jotka komission olisi julkaistava. Jos 
palveluntarjoajan on käytännön syistä, kuten palveluntarjoajan taloudellinen koko, 
määräyksen antavan valtion ja täytäntöönpanevan valtion erilaiset kielijärjestelyt tai 
kustannusten korvaamista koskevat erilaiset kansalliset säännöt näiden valtioiden 
välillä, huomattavan vaikeaa hakea eurooppalaisen esittämismääräyksen tai 
eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon liittyvien kustannusten 
korvaamista määräyksen antavalta valtiolta, palveluntarjoajalla olisi oltava oikeus 
vaatia kustannusten korvaamista täytäntöönpanevalta valtiolta. Jos palveluntarjoaja 
valitsee täytäntöönpanevan valtion, määräyksen antavan valtion olisi korvattava 
nämä kustannukset täytäntöönpanevalle valtiolle.

(43 f) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisiin. Näiden seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Määrittäessään palveluntarjoajien 
rikkomisiin sovellettavia asianmukaisia seuraamuksia toimivaltaisten viranomaisten 
olisi otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat olosuhteet, kuten rikkomuksen 
luonne, vakavuus ja kesto, oliko rikkomus tahallinen vai tuottamuksellinen, onko 
palveluntarjoajalla vastaavia aiempia rikkomuksia. Tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota mikroyrityksiin.

(43 g) Jos palveluntarjoaja toimii asianmukaista huolellisuutta noudattaen, erityisesti 
tietosuojavelvoitteiden osalta, ja pyytää määräyksen antavalta viranomaiselta 
selvennystä tai perusteluja tämän asetuksen mukaisesti, sitä ei pitäisi pitää 
vastuussa mahdollisten viivästysten seurauksista. Lisäksi palveluntarjoajalle tämän 
asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta määrätyt seuraamukset olisi 
kumottava, kun määräys on tuloksekkaasti kyseenalaistettu tämän asetuksen 
mukaisesti. 

(44) Jos palveluntarjoaja ei noudata EPOC-todistusta määräajassa tai 
EPOC-PR-todistusta ilmoittamatta riittäviä syitä ja jos täytäntöönpaneva 
viranomainen ei EPOC-todistuksen osalta ole vedonnut mihinkään tässä 
asetuksessa säädettyyn perusteeseen, määräyksen antava viranomainen voi pyytää 
täytäntöönpanevan valtion toimivaltaista viranomaista panemaan määräyksen 
täytäntöön. Tällaisessa tapauksessa täytäntöönpanevan valtion olisi virallisesti 
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pyydettävä palveluntarjoajaa noudattamaan määräystä ja ilmoitettava 
palveluntarjoajalle mahdollisuudesta vastustaa täytäntöönpanoa vetoamalla 
johonkin perusteista, jotka palveluntarjoajalla on käytettävissään määräyksen 
korjaamista tai uudelleenharkitsemista varten tämän asetuksen mukaisesti. Jos 
palveluntarjoaja ei edelleenkään noudata velvoitteitaan, jäsenvaltion olisi 
määrättävä seuraamus tämän asetuksen mukaisesti.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Tutkintatoimenpide saattaa vaikuttaa paitsi henkilöihin, joiden tietoja pyydetään, myös 
kolmannen maan lakeihin. Tällaisissa tilanteissa kansainvälisiin sopimuksiin 
perustuva oikeudellinen yhteistyö olisi yleensä asianmukaisin tapa pyytää sähköisiä 
tietoja, jos kolmannen maan kanssa syntyy oikeudellisia ristiriitoja. Rajoittamatta 
tällaisten kansainvälisten sopimusten soveltamista ja jotta voidaan varmistaa 
kohteliaisuus kolmansien maiden suvereniteettiin kuuluvien etujen osalta, suojella 
asianomaista henkilöä ja puuttua palveluntarjoajille asetettuihin ristiriitaisiin 
velvoitteisiin, tässä säädöksessä säädetään erityisestä valvontamekanismista sellaisia 
tilanteita varten, joissa palveluntarjoaja tai täytäntöönpaneva viranomainen katsoo, 
että eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
noudattaminen olisi ristiriidassa sellaisten asiassa sovellettavien kolmannen maan 
lakien kanssa, joilla kielletään kyseisten tietojen luovuttaminen.

(48) Tätä tarkoitusta varten palveluntarjoajan tai täytäntöönpanevan viranomaisen olisi 
ilmoitettava määräyksen antavalle viranomaiselle ja muille asianomaisille 
vastaanottajille kaikista tapauksista, joissa se katsoo, että eurooppalaisen 
esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen noudattaminen 
rikkoisi kolmannen maan lainsäädäntöön perustuvaa oikeudellista velvoitetta, ilman 
aiheetonta viivytystä ja viimeistään 10 päivän kuluessa määräyksen 
vastaanottamisesta, jolloin määräyksen täytäntöönpano keskeytetään. Tällaisen 
ilmoituksen olisi sisällettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä kolmannen 
maan lainsäädännöstä, sen sovellettavuudesta asiaan ja ristiriitaisen velvoitteen 
luonteesta. Määräyksen antavan viranomaisen olisi tämän jälkeen tarkasteltava 
uudelleen eurooppalaista esittämismääräystä tai eurooppalaista säilyttämismääräystä 
10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja otettava huomioon sellaiset 
kriteerit kuin asianomaisen lainsäädännön suojaamat edut, rikosasian ja kolmannen 
maan yhteys, palveluntarjoajan ja kolmannen maan yhteys, määräyksen antavan 
valtion edut sähköisten tietojen saamisessa ja mahdolliset seuraukset eurooppalaisen 
esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen noudattamisesta 
vastaanottajille. Pyydetyt tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan säilytettävä tämän 
menettelyn ajan.

(48 a) Määräyksen antavan viranomaisen olisi voitava tarvittaessa peruuttaa tai säilyttää 
määräys tai mukauttaa sitä asiaankuuluvien perusteiden mukaisesti. Jos määräys 
perutaan, määräyksen antavan viranomaisen olisi välittömästi ilmoitettava 
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perumisesta vastaanottajille. Jos määräyksen antava viranominen päättää säilyttää 
määräyksen, sen olisi ilmoitettava päätöksestään vastaanottajille. 
Täytäntöönpanevan viranomaisen, joka ottaa asianmukaisesti huomioon 
määräyksen antavan viranomaisen päätöksen, olisi tehtävä lopullinen päätös tässä 
asetuksessa lueteltujen perusteiden mukaisesti 10 päivän kuluessa siitä, kun se on 
vastaanottanut määräyksen antavan viranomaisen päätöksen, ja ilmoitettava 
lopullisesta päätöksestään määräyksen antavalle viranomaiselle ja 
palveluntarjoajalle.

(49) Määrittäessään sitä, onko tarkasteltavana olevan asian olosuhteissa ristiriitainen 
velvoite, määräyksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanevan viranomaisen olisi 
pyydettävä tietoa kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta, jos esimerkiksi 
uudelleentarkastelussa nousee esiin kysymyksiä asianomaisen kolmannen maan 
lainsäädännön tulkinnasta, noudattaen direktiiviä (EU) 2016/680 ja siinä laajuudessa 
kuin tämä ei vaikeuta tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen noudattamista.

(50) Tulkintaa koskevaa asiantuntemusta voitaisiin hankkia myös asiantuntijalausuntoina, 
jos sellaisia on saatavilla. Tietoja ja oikeuskäytäntöä kolmannen maan lakien 
tulkinnasta ja ristiriitoihin liittyvistä jäsenvaltioiden menettelyistä olisi oltava saatavilla 
jossain keskusjärjestelmässä, kuten SIRIUS-hankkeessa ja/tai Euroopan oikeudellisessa 
verkostossa, jotta voidaan hyödyntää hankittua kokemusta ja asiantuntemusta samoista 
tai samankaltaisista asioista. Sen ei tulisi estää asianomaisen kolmannen maan 
kuulemista uudelleen tarvittaessa.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti on olennaisen tärkeää, 
että kaikilla henkilöillä, joiden tietoja on pyydetty eurooppalaisen 
esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen perusteella, on 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tällaisia määräyksiä vastaan määräyksen 
antavassa ja täytäntöönpanevassa valtiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
mukaan lukien mahdollisuus riitauttaa määräyksen laillisuus, myös sen 
tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 
2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisten oikeussuojakeinojen soveltamista. 
Eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet olisi riitautettava määräyksen antavassa valtiossa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusoikeuksien turvaamista täytäntöönpanevassa 
valtiossa. Määräyksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanevan viranomaisen 
olisi toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansallisen 
lainsäädännön mukaisten oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä 
vaihtoehdoista annetaan tietoja ajoissa, myös siitä, milloin kyseiset suojakeinot 
tulevat sovellettaviksi, ja varmistettava, että niitä voidaan käyttää tehokkaasti.

(55) ▐

(56) ▐
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(57) ▐

(57 a) Tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamiseksi komission olisi 
julkaistava edellistä kalenterivuotta koskeva vuosikertomus, joka perustuu 
jäsenvaltioilta saatuihin tietoihin. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi kerättävä 
asianomaisilta viranomaisilta kattavia tilastotietoja tämän asetuksen eri 
näkökohdista, ylläpidettävä kyseisiä tilastoja ja eriteltävä tiedot seuraavien mukaan: 
pyydettyjen tietojen tyyppi, vastaanottajat (pyynnön vastaanottava täytäntöönpaneva 
viranomainen), vastaanottavan palveluntarjoajan tyyppi [sähköinen viestintäpalvelu, 
tietoyhteiskunnan palvelu tai internetin verkkotunnus ja IP-numeropalvelu (kuten 
IP-osoitteiden tarjoajat, verkkotunnusrekisterit, verkkotunnusrekisterinpitäjät tai 
niihin liittyvät välityspalvelut)] ja se, oliko kyseessä hätätapaus vai ei. Kerättyihin 
tietoihin olisi tarvittaessa sisällyttävä myös perusteet tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta kieltäytymiselle, käytetyt oikeussuojakeinot, määrätyt 
seuraamukset, palveluntarjoajan vaatimat kustannukset ja käynnistetyt 
täytäntöönpanomenettelyt.

(58) Komission olisi laadittava tästä asetuksesta arvio, jonka olisi perustuttava viiteen 
kriteeriin, jotka ovat tehokkuus, vaikuttavuus, merkityksellisyys, yhtenäisyys ja EU:n 
lisäarvo, ja johon ▐ vaikutustenarviointien olisi perustuttava, ja sen olisi sisällettävä 
poikkeusten käytön arviointi (hätätapauksia koskeva poikkeus, poikkeukset 
käyttäjätietoja koskevasta periaatteesta) sekä arviointi yhteisen eurooppalaisen 
tiedonvaihtojärjestelmän toiminnasta sekä tämän asetuksen toiminnasta asetuksen 
2014/41/EU yhteydessä. Tietoa olisi kerättävä säännöllisesti tämän asetuksen 
arvioimisen tueksi.

(59) Esikäännettyjen ja vakiomuotoisten lomakkeiden käyttö helpottaa yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa eri oikeusviranomaisten välillä ja palveluntarjoajien kanssa ja 
mahdollistaa sähköisten tietojen nopeamman ja tehokkaamman siirtämisen 
käyttäjäystävällisesti. Ne voisivat myös vähentää käännöskustannuksia ja auttaa 
osaltaan varmistamaan korkean laadun. Myös vastauslomakkeiden olisi 
mahdollistettava vakiomuotoinen tiedonvaihto▐ . Lomakkeet myös helpottaisivat 
tilastotietojen keruuta.

(60) ▐

(61) Tähän asetukseen perustuvat toimenpiteet eivät saisi syrjäyttää Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU tai keskinäistä oikeusapua koskevien 
menettelyjen mukaisia eurooppalaisia tutkintamääräyksiä sähköisiä tietoja 
hankittaessa. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi valittava niiden tilanteeseen parhaiten 
soveltuva väline; ne saattavat käyttää mieluummin eurooppalaista tutkintamääräystä 
pyytäessään erityyppisiä tutkintatoimenpiteitä, mukaan lukien mutta ei ainoastaan 
toimenpiteet toisessa jäsenvaltiossa olevien sähköisten tietojen esittämiseksi.

(62) ▐
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(63) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
parantaa sähköisten tietojen turvaamista ja hankkimista yli rajojen, vaan tavoite 
voidaan sen rajatylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(64) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevan 3 artiklan 
mukaisesti Irlanti on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen 
ja soveltamiseen ja Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen 
hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun 
pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(65) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido 
Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(66) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2018/172517 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi 
lausunnon 10 päivänä elokuuta 201818.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen 
N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
18. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 7/2019 sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa 
asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (annettu 6 päivänä marraskuuta 
2019).
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1 luku: Kohde, määritelmät ja soveltamisala

1 artikla

Kohde

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion viranomainen 
voi rikosoikeudellisessa menettelyssä määrätä unionissa palveluja tarjoavan 
palveluntarjoajan, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai jolla on siellä 
laillinen edustaja, jos se ei ole sijoittautunut sinne, esittämään tai säilyttämään 
sähköisiä tietoja, joita voidaan käyttää todistusaineistona, riippumatta siitä, missä 
kyseiset tiedot sijaitsevat. 

` Jäsenvaltioiden viranomaiset eivät voi antaa vaikutuksiltaan ekstraterritoriaalisia 
kansallisia määräyksiä tämän asetuksen perusteella pyydettävissä olevien 
sähköisten tietojen esittämistä tai säilyttämistä varten.

1 a. Eurooppalaisen esittämis- tai säilyttämismääräyksen antamista voidaan pyytää 
myös epäillyn tai syytetyn henkilön puolesta sovellettavien 
puolustautumisoikeuksien puitteissa ja kansallisten rikosoikeudellisten 
menettelyjen mukaisesti.

2. Tällä asetuksella ei muuteta velvoitetta kunnioittaa perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja 
oikeusperiaatteita, mukaan lukien rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevien 
henkilöiden oikeus puolustukseen, ja lainvalvonta- tai oikeusviranomaisille tai 
palveluntarjoajille tältä osin kuuluvat velvoitteet säilyvät muuttumattomina.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’eurooppalaisella esittämismääräyksellä’ jäsenvaltion, jäljempänä ’määräyksen 
antava valtio’, oikeusviranomaisen antamaa tai hyväksymää oikeudellista päätöstä, 
jolla unionissa palveluja tarjoava ja toiseen jäsenvaltioon, jota tämä asetus sitoo, 
jäljempänä ’täytäntöönpaneva valtio’, sijoittautunut tai siellä laillisesti edustettuna 
oleva palveluntarjoaja velvoitetaan esittämään sähköisiä tietoja;

2) ’eurooppalaisella säilyttämismääräyksellä’ jäsenvaltion, jäljempänä ’määräyksen 
antava valtio’, oikeusviranomaisen antamaa tai hyväksymää oikeudellista päätöstä, 
jolla unionissa palveluja tarjoava ja toiseen jäsenvaltioon, jota tämä asetus sitoo, 
jäljempänä ’täytäntöönpaneva valtio’, sijoittautunut tai siellä laillisesti edustettuna 
oleva palveluntarjoaja velvoitetaan säilyttämään sähköisiä tietoja;

3)  ’palveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa yhtä tai 
useampaa seuraaviin luokkiin kuuluvaa palvelua ja, kun kyseessä ovat henkilötiedot, 
toimii asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuna rekisterinpitäjänä:
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a) sähköiset viestintäpalvelut, sellaisina kuin ne on määritelty [eurooppalaisesta 
sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun direktiivin] 2 artiklan 4 kohdassa; 

b) tietoyhteiskunnan palvelut, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/153519 1 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa, joissa tietojen tallentaminen on olennainen osa käyttäjälle 
tarjottavaa palvelua▐ ;

c) internetin verkkotunnus- ja IP-numerointipalvelut, kuten IP-osoitteiden 
tarjoajat, verkkotunnusrekisterit ja niiden pitäjät sekä niihin liittyvät ▐ 
välityspalvelut;

4) ’unionissa palveluja tarjoavalla’ sellaista, 

a) joka mahdollistaa sen, että oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö voi käyttää 
3 kohdassa lueteltuja palveluja yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa; sekä

b) jolla on olennainen yhteys a alakohdassa tarkoitettuun yhteen tai useampaan 
jäsenvaltioon; tällaisen olennaisen yhteyden unioniin katsotaan olevan 
olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai, jos näin ei ole, 
olennaisen yhteyden olemassaolo määritetään sen perusteella, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen 
perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan 
jäsenvaltioon; 

5) ’pääasiallisella sijoittautumispaikalla’, kun kyseessä on palveluntarjoaja, jolla on 
sijoittautumispaikkoja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, sen 
keskushallinnon sijaintipaikkaa unionissa, paitsi jos päätökset tietojen käsittelyn 
tarkoituksista ja keinoista tehdään palveluntarjoajan unionissa sijaitsevassa 
toisessa sijoittautumispaikassa ja viimeksi mainitulla sijoittautumispaikalla on 
toimivalta panna kyseiset päätökset täytäntöön; tällöin pääasialliseksi 
sijoittautumispaikaksi katsotaan sijoittautumispaikka, jossa kyseiset päätökset on 
tehty; 

6) ’sähköisillä tiedoilla’ eurooppalaisen esittämis- tai säilyttämismääräyksen 
antamishetkellä palveluntarjoajan laillisesti tallettamia tilaaja-, liikenne- tai 
sisältötietoja, joita pyydetään käytettäväksi todisteena rikokseen liittyvän tutkinnan, 
syytteeseenpanon ja oikeudenkäynnin aikana jäsenvaltiossa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti;

7) ’tilaajatiedoilla’ tietoja, jotka on kerätty normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja 
jotka liittyvät annettuun nimeen, syntymäaikaan, postiosoitteeseen tai 
maantieteelliseen osoitteeseen, laskutus- ja maksutietoihin, puhelinnumeroon tai 
sähköpostiosoitteeseen tilaajan tai asiakkaan yksilöimiseksi sekä tarjottujen 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, 
teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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palvelujen lajiin ja palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen kestoon ja jotka 
ovat välttämättä tarpeen ainoastaan palvelun käyttäjän tunnistamista varten; 

8)  ’liikennetiedoilla’ tietoja, jotka kerätään tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä 
ja jotka liittyvät: 

a) palvelun lajiin ja kestoon siltä osin kuin kyseessä ovat tekniset tiedot ja asiaan 
liittyvät tilaajan tai asiakkaan käyttämien tai hänelle tarjottujen teknisten 
järjestelyjen tai rajapintojen tunnistetiedot sekä tiedot, jotka liittyvät palvelun 
käyttöä koskevaan validointiin, lukuun ottamatta salasanoja tai muita salasanan 
sijasta käytettäviä todentamiskeinoja, jotka käyttäjä asettaa tai jotka luodaan hänen 
pyynnöstään;

b) palvelunkäyttöistunnon alkamiseen ja päättymiseen, kuten käyttöpäivä ja 
-aika tai sisään- ja uloskirjautuminen;

c) sähköisen viestinnän metadataan, sellaisena kuin sitä on käsitelty sähköisessä 
viestintäverkossa sähköisen viestinnän sisällön siirtoa, jakelua tai vaihtoa varten, 
mukaan lukien viestinnän lähteen ja määränpään jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi 
käytettävät tiedot, sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä käsiteltyjen 
päätelaitteiden sijaintia koskevat tiedot sekä viestinnän päivämäärä, ajankohta, 
kesto ja tyyppi;

9) ▐

10) ’sisältötiedoilla’ kaikkia palveluntarjoajan digitaalisessa muodossa tallentamia 
tietoja, kuten tekstiä, puhetta, videoita, kuvia ja ääntä, jotka eivät ole tilaaja-▐ tai 
liikennetietoja;

11) ’tietojärjestelmällä’ tietojärjestelmää sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/40/EY20 2 artiklan a alakohdassa; 

12) ’määräyksen antavalla valtiolla’ jäsenvaltiota, jossa eurooppalainen esittämismääräys 
tai eurooppalainen säilyttämismääräys annetaan;

12 a) ’määräyksen antavalla viranomaisella’ määräyksen antavan jäsenvaltion 
viranomaista, joka on kyseisessä tapauksessa toimivaltainen antamaan 
eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen;

13) ’täytäntöönpanevalla valtiolla’ jäsenvaltiota, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut 
tai jossa se on laillisesti edustettuna ja johon eurooppalainen esittämismääräys ja sen 
vahvistava todistus tai eurooppalainen säilyttämismääräys ja sen vahvistava todistus 
toimitetaan tiedoksi ja täytäntöönpanoa varten tämän asetuksen mukaisesti: 

14) ’täytäntöönpanevalla viranomaisella’ toimivaltaista viranomaista täytäntöönpanevassa 
valtiossa, jonne antava viranomainen toimittaa eurooppalaisen esittämismääräyksen ja 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, 
tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta 
(EUVL L 218, 14.8.2013, s. 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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sen vahvistavan todistuksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen ja sen 
vahvistavan todistuksen tiedoksi ja täytäntöönpanoa varten tämän asetuksen 
mukaisesti; jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, täytäntöönpaneva 
viranomainen voi olla täytäntöönpanevan jäsenvaltion oikeusviranomainen;

15) ’hätätapauksilla’ tilanteita, joissa henkilön henkeen tai ruumiilliseen 
koskemattomuuteen ▐ kohdistuu välitön uhka.

3 artikla
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin ja palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat 
palveluja yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joita tämä asetus sitoo, ja jotka 
ovat sijoittautuneet tai laillisesti edustettuina jossakin näistä jäsenvaltioista.

1 a. Tätä asetusta ei sovelleta menettelyihin, jotka määräyksen antava viranomainen on 
käynnistänyt keskinäisen oikeusavun antamiseksi toiselle jäsenvaltiolle tai 
kolmannelle maalle.

2. Eurooppalaisia esittämismääräyksiä ja eurooppalaisia säilyttämismääräyksiä voi antaa 
ainoastaan rikosoikeudellisten menettelyjen puitteissa ja niitä varten, sekä niiden 
esitutkinta- että oikeudenkäyntivaiheessa. Määräyksiä voidaan antaa myös sellaiseen 
rikokseen liittyvässä menettelyssä, josta oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen tai 
sitä voidaan rangaista määräyksen antavassa valtiossa. 

3. Tässä asetuksessa säädettyjä määräyksiä voidaan antaa ainoastaan sellaisten tietojen 
osalta, jotka koskevat unionissa tarjottavia 2 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä 
palveluja.

2 luku: Eurooppalainen esittämismääräys, eurooppalainen säilyttämismääräys 
ja määräyksen vahvistava todistus

4 artikla
Määräyksen antava viranomainen

1. Tilaajatietoja ja IP-osoitteita koskevan eurooppalaisen esittämismääräyksen, jonka 
tarkoituksena on ainoastaan selvittää sellaisten yksittäisten henkilöiden 
henkilöllisyys, joilla on suora yhteys 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
menettelyihin, voi antaa

a) asiassa toimivaltainen tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai yleinen 
syyttäjä; tai

b) mikä tahansa muu määräyksen antavan valtion määrittelemä toimivaltainen 
viranomainen, joka kyseisessä tapauksessa toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla on kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivalta antaa todisteiden hankkimista koskeva määräys. Tällaisen eurooppalaisen 
esittämismääräyksen hyväksyy määräyksen antavassa valtiossa tuomari, tuomioistuin, 
tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä, kun on ensin tarkastettu, että se täyttää 
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eurooppalaisen esittämismääräyksen antamiselle tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset.

2. Liikenne- ja sisältötietoja koskevan eurooppalaisen esittämismääräyksen voi antaa 
ainoastaan

a) asiassa toimivaltainen tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari; tai

b) mikä tahansa muu määräyksen antavan valtion määrittelemä toimivaltainen 
viranomainen, joka kyseisessä tapauksessa toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla on kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivalta antaa todisteiden hankkimista koskeva määräys. Tällaisen eurooppalaisen 
esittämismääräyksen hyväksyy määräyksen antavassa valtiossa tuomari, tuomioistuin 
tai tutkintatuomari, kun on ensin tarkastettu, että se täyttää eurooppalaisen 
esittämismääräyksen antamiselle tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

3. Kaikkia tietoluokkia koskevan eurooppalaisen säilyttämismääräyksen voi antaa

a) asiassa toimivaltainen tuomari, tuomioistuin, tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä; tai

b) mikä tahansa muu määräyksen antavan valtion määrittelemä toimivaltainen 
viranomainen, joka kyseisessä tapauksessa toimii tutkintaviranomaisena 
rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla on kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivalta antaa todisteiden hankkimista koskeva määräys. Tällaisen eurooppalaisen 
säilyttämismääräyksen hyväksyy määräyksen antavassa valtiossa tuomari, 
tuomioistuin, tutkintatuomari tai yleinen syyttäjä, kun on ensin tarkastettu, että se 
täyttää eurooppalaisen säilyttämismääräyksen antamiselle tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset. 

4. Jos määräyksen on hyväksynyt oikeusviranomainen 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan 
b alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan nojalla, kyseistä viranomaista voidaan pitää 
myös antavana viranomaisena, kun on kyse eurooppalaisen esittämismääräyksen 
vahvistavan todistuksen ja eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vahvistavan 
todistuksen toimittamisesta.

5 artikla

Eurooppalaisen esittämismääräyksen antamisedellytykset

1. Määräyksen antava viranomainen voi antaa eurooppalaisen esittämismääräyksen 
vain, jos tässä artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Eurooppalainen esittämismääräys on tarpeellinen ja oikeasuhteinen 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa menettelyissä ottaen huomioon asianomaisen henkilön 
oikeudet. Sen voi antaa vain, jos se olisi voitu antaa samoin edellytyksin vastaavassa 
kotimaisessa tilanteessa, kun on riittävät syyt epäillä, että rikos on tehty, kun se on 
niin vakava, että tietojen rajatylittävä esittäminen on perusteltua, ja pyydetyt tiedot 
ovat tutkinnan kannalta merkitseviä. Se rajoittuu sellaisia yksittäisiä henkilöitä 
koskeviin tietoihin, joilla on suora yhteys 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
menettelyihin.
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3. Tilaajatietoja tai IP-osoitteita koskevan eurooppalaisen esittämismääräyksen, jonka 
tarkoituksena on ainoastaan selvittää sellaisten yksittäisten henkilöiden 
henkilöllisyys, joilla on suora yhteys 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
menettelyihin, voi antaa kaikissa rikoksissa.

4. Liikenne- tai sisältötietoja koskevan eurooppalaisen esittämismääräyksen voi antaa 
vain rikoksissa, joista määräyksen antavassa valtiossa langetettava 
enimmäisvankeusrangaistus on vähintään 3 vuotta.

4 a. Tilaaja- tai verkkoyhteystietoja koskevan eurooppalaisen esittämismääräyksen voi 
antaa myös seuraavissa rikoksissa:

a) seuraavissa rikoksissa, jos ne on tehty kokonaan tai osittain tietojärjestelmän 
avulla:

– neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS 3, 4 ja 5 artiklassa määritellyt 
rikokset;

– direktiivin 2013/40/EU 3–8 artiklassa määritellyt rikokset;

b) rikoksissa, jotka määritellään direktiivin (EU) 2017/541 3–12 ja 14 artiklassa;

b a) rikoksissa, jotka määritellään direktiivin 2011/93/EU 3–7 artiklassa.

5. Eurooppalaisessa esittämismääräyksessä on oltava seuraavat tiedot: 

a) määräyksen antava ja tapauksen mukaan sen hyväksyvä viranomainen; liikenne- 
ja sisältötietojen osalta ja kun määräyksen antavaan jäsenvaltioon sovelletaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaista 
menettelyä, tiedot tämän asetuksen 9 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetusta 
erityisestä menettelystä;

b) 7 artiklassa tarkoitetut eurooppalaisen esittämismääräyksen vastaanottajat;

c) yksilöidysti tunnistettavissa olevat henkilöt, tai jos määräyksen ainoana 
tarkoituksena on tunnistaa henkilö, mahdolliset muut yksilölliset tunnisteet, 
kuten käyttäjätunnus tai kirjautumistunnus;

d) pyydettyjen tietojen luokka (tilaaja-, liikenne- tai sisältötiedot);

e) esitettävien tietojen aikaväli mahdollisimman tarkkaan rajattuna;

f) asiassa sovellettavat määräyksen antavan valtion rikosoikeuden säännökset;

g) hätätapauksessa asianmukaiset perustelut;

h) ▐

i) toimenpiteen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevat perustelut siten, että 
otetaan asianmukaisesti huomioon toimenpiteen vaikutus henkilön, jonka 
tietoja pyydetään, perusoikeuksiin, sekä rikoksen vakavuus.

6.  ▐
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7. Jos määräyksen antavalla viranomaisella on syytä olettaa, että pyydetyt tiedot on 
suojattu sen jäsenvaltion lain mukaan myönnetyillä erioikeuksilla ja vapauksilla, jossa 
palveluntarjoajalla on osoite, tai sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa henkilö, jonka 
tietoja pyydetään, asuu, tai että tätä sitoo salassapitovelvollisuus tai 
asianajosalaisuus tai että tietojen luovuttaminen saattaa vaikuttaa kyseisen 
jäsenvaltion olennaisiin etuihin, kuten kansalliseen turvallisuuteen tai puolustukseen, 
sen on ennen eurooppalaisen esittämismääräyksen antamista selvitettävä asiaa muun 
muassa kuulemalla asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia joko 
suoraan tai Eurojustin tai Euroopan rikosoikeudellisen verkoston välityksellä. Jos 
eurooppalaisen esittämismääräyksen antavalle viranomaiselle selviää, että pyydetyt 
tiedot on suojattu tällaisilla erioikeuksilla ja vapauksilla tai että niiden luovuttaminen 
vaikuttaisi toisen jäsenvaltion olennaisiin etuihin, määräyksen antava viranomainen 
ei anna määräystä. 

6 artikla

Eurooppalaisen säilyttämismääräyksen antamisedellytykset

1. Määräyksen antava viranomainen voi antaa eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
vain, jos tässä artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2. Määräyksen voi antaa, jos se on tarpeen ja oikeasuhteista sellaisten tietojen 
poistamisen, tuhoamisen tai muuttamisen estämiseksi, joiden esittämistä saatetaan 
pyytää myöhemmin keskinäisen oikeusavun puitteissa tai eurooppalaisella 
tutkintamääräyksellä tai eurooppalaisella esittämismääräyksellä ottaen huomioon 
asianomaisen henkilön oikeudet. Eurooppalaisen säilyttämismääräyksen tietojen 
säilyttämiseksi voi antaa kaikissa rikoksissa, kun se olisi voitu antaa samoin 
edellytyksin vastaavassa kotimaisessa tilanteessa, kun on syytä epäillä, että rikos on 
tehty, kun se on niin vakava, että tietojen rajatylittävä esittäminen on perusteltua, ja 
kun pyydetyt tiedot ovat tutkinnan kannalta merkitseviä. Se rajoittuu sellaisia 
yksittäisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, joilla on suora yhteys 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin menettelyihin.

3. Eurooppalaisessa säilyttämismääräyksessä on oltava seuraavat tiedot: 

a) määräyksen antava ja tapauksen mukaan sen hyväksyvä viranomainen; 

b) 7 artiklassa tarkoitetut eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vastaanottajat;

c) yksilöidysti tunnistettavissa olevat henkilöt, joiden tiedot on säilytettävä, tai jos 
määräyksen ainoana tarkoituksena on tunnistaa henkilö, mahdolliset muut 
yksilölliset tunnisteet, kuten käyttäjätunnus tai kirjautumistunnus;

d) säilytettävien tietojen luokka (tilaaja-, liikenne- tai sisältötiedot);

e) säilytettävien tietojen aikaväli mahdollisimman tarkkaan rajattuna;

f) asiassa sovellettavat määräyksen antavan valtion rikosoikeuden säännökset;
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g) toimenpiteen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevat perustelut siten, että 
otetaan asianmukaisesti huomioon toimenpiteen vaikutus henkilön, jonka 
tietoja pyydetään, perusoikeuksiin, sekä rikoksen vakavuus.

3 a. Jos määräyksen antavalla viranomaisella on syytä olettaa, että pyydetyt tiedot on 
suojattu sen jäsenvaltion lain mukaan myönnetyillä erioikeuksilla ja vapauksilla, 
jossa palveluntarjoajalla on osoite, tai että tietojen säilyttäminen saattaa vaikuttaa 
kyseisen jäsenvaltion olennaisiin etuihin, kuten kansalliseen turvallisuuteen tai 
puolustukseen, sen on ennen eurooppalaisen säilyttämismääräyksen antamista 
selvitettävä asiaa muun muassa kuulemalla asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia joko suoraan tai Eurojustin tai Euroopan 
rikosoikeudellisen verkoston välityksellä. Jos eurooppalaisen 
säilyttämismääräyksen antavalle viranomaiselle selviää, että pyydetyt tiedot on 
suojattu tällaisilla erioikeuksilla ja vapauksilla tai että niiden luovuttaminen 
vaikuttaisi toisen jäsenvaltion olennaisiin etuihin, määräyksen antava 
viranomainen ei anna määräystä.

6 a artikla

Laillinen edustaja

1. Jos palveluntarjoaja, joka tarjoaa palveluja sellaisissa jäsenvaltioissa, joita tämä 
asetus sitoo, ei ole sijoittautunut unioniin, sen on nimettävä yksi laillinen edustaja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamien eurooppalaisten 
esittämismääräysten ja eurooppalaisten säilyttämismääräysten vastaanottamista, 
noudattamista ja täytäntöönpanoa varten, jotta sähköisiä tietoja voidaan kerätä 
rikosoikeudellisissa menettelyissä. Laillisen edustajan on oltava sijoittautunut 
sellaiseen jäsenvaltioon, jota tämä asetus sitoo ja jossa kyseinen palveluntarjoaja 
tarjoaa palvelujaan.

2. Jos palveluntarjoaja, joka tarjoaa palveluja sellaisissa jäsenvaltioissa, joita tämä 
asetus sitoo, on sijoittautunut sellaiseen jäsenvaltioon, jota tämä asetus ei sido, sen 
on nimettävä yksi laillinen edustaja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
antamien eurooppalaisten esittämismääräysten ja eurooppalaisten 
säilyttämismääräysten vastaanottamista, noudattamista ja täytäntöönpanoa varten, 
jotta sähköisiä tietoja voidaan kerätä rikosoikeudellisissa menettelyissä. Laillisen 
edustajan on oltava sijoittautunut sellaiseen jäsenvaltioon, jota tämä asetus sitoo ja 
jossa kyseinen palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan.

3. Ryhmittymään kuuluvat palveluntarjoajat voivat nimetä kollektiivisesti yhden 
laillisen edustajan.

4. Lailliselle edustajalle on annettava tehtäväksi kyseisten päätösten ja määräysten 
vastaanottaminen, noudattaminen ja täytäntöönpano asianomaisen 
palveluntarjoajan puolesta.
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5. Laillisen edustajan nimeämisen yhteydessä palveluntarjoajien on annettava 
kirjallinen ilmoitus sille jäsenvaltiolle, johon niiden laillinen edustaja on 
sijoittautunut. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot laillisen edustajan nimeämisestä, 
laillisen edustajan yhteystiedot sekä mahdolliset niihin liittyvät muutokset.

6. Ilmoituksessa on täsmennettävä yksi tai useampi asetuksessa N:o 1/58 tarkoitettu 
unionin virallinen kieli, jolla lailliseen edustajaan voidaan ottaa yhteyttä. Niiden on 
sisällettävä vähintään yksi laillisen edustajan sijoittautumisjäsenvaltion hyväksymä 
kieli.

7. Tiedot, jotka on ilmoitettu jäsenvaltioille tämän artiklan mukaisesti, on asetettava 
saataville Euroopan rikosoikeudellisen verkoston asiaa koskevalle verkkosivulle. 
Kyseisiä tietoja on päivitettävä säännöllisesti.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimetty laillinen edustaja voidaan asettaa 
vastuuseen tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
päätösten ja määräysten vastaanottamisen yhteydessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta palveluntarjoajan vastuuta ja oikeustoimia, joita sitä vastaan voidaan 
käynnistää.

9. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän artiklan säännösten rikkomiseen 
sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

7 artikla 
Eurooppalaisen esittämismääräyksen ja eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vastaanottajat

1. Sähköisten tietojen keräämiseksi rikosoikeudellisessa menettelyssä eurooppalainen 
esittämismääräys ja eurooppalainen säilyttämismääräys osoitetaan suoraan ja 
samanaikaisesti

a) palveluntarjoajan pääasialliseen sijoittautumispaikkaan tai tapauksen mukaan 
palveluntarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle täytäntöönpanevassa 
jäsenvaltiossa todistusaineiston hankkimiseksi rikosoikeudellisessa menettelyssä; 
sekä 

b) täytäntöönpanevalle viranomaiselle. 

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautunut palveluntarjoaja 
ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisesti, missä sen pääasiallinen 
sijoittautumispaikka on. Ilmoituksen on sisällettävä yhteystiedot sekä mahdolliset 
niihin liittyvät muutokset.

1 b. Tiedot, jotka on ilmoitettu jäsenvaltioille 1 a kohdan mukaisesti, on asetettava 
saataville Euroopan rikosoikeudellisen verkoston asiaa koskevalle verkkosivulle. 
Kyseisiä tietoja on päivitettävä säännöllisesti. 
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2.  ▐

3.  ▐

4.    ▐
7 a artikla

Yhteinen eurooppalainen tiedonvaihtojärjestelmä

1. Komissio perustaa [tämän asetuksen soveltamispäivä] mennessä yhteisen 
eurooppalaisen tiedonvaihtojärjestelmän, jossa on turvalliset kanavat määräysten ja 
pyydettyjen tietojen hyväksyttyä rajatylittävää viestintää, todentamista ja siirtämistä 
varten toimivaltaisten viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja palveluntarjoajien on käytettävä tätä järjestelmää tämän asetuksen 
tarkoituksia varten. 

2. Komissio varmistaa, että järjestelmässä taataan asiaankuuluvien tietojen tehokas, 
luotettava ja sujuva vaihto sekä korkea turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja 
koskemattomuuden taso sekä tarvittava yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
asetuksen (EU) 2018/1725, asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja 
direktiivin (EY) 2002/58 mukaisesti. Tätä varten on hyödynnettävä avoimia ja yleisesti 
käytettäviä viimeisimmän tekniikan tason mukaisia sähköisen allekirjoittamisen ja 
salaamisen teknologioita.

3. Jos palveluntarjoajat tai jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön erityisiä järjestelmiä 
tai muita suojattuja kanavia lainvalvontatarkoituksiin esitettyjen tietopyyntöjen 
käsittelyä varten, nämä järjestelmät tai kanavat on voitava yhdistää tähän yhteiseen 
eurooppalaiseen digitaaliseen tiedonvaihtojärjestelmään.

8 artikla 

Eurooppalaisen esittämis- ja säilyttämismääräyksen vahvistava todistus
1. Eurooppalainen esittämis- tai säilyttämismääräys toimitetaan 7 artiklassa 

tarkoitetuille vastaanottajille 7 a artiklassa määritellyn järjestelmän kautta 
eurooppalaisen esittämismääräyksen vahvistavalla todistuksella, jäljempänä 
’EPOC-todistus’, tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vahvistavalla 
todistuksella, jäljempänä ’EPOC-PR-todistus’.

Määräyksen antavan tai hyväksyvän viranomaisen on täytettävä liitteessä I esitetty 
EPOC-todistus tai liitteessä II esitetty EPOC-PR-todistus, allekirjoitettava se ja 
todistettava sen sisältö oikeaksi ja asianmukaiseksi.

2. EPOC- tai EPOC-PR-todistus on toimitettava suoraan 7 a artiklassa määritellyn 
järjestelmän kautta siten, että vastaanottajat voivat esittää kirjallisen todisteen 
todetakseen määräyksen ja sen antavan viranomaisen aitouden.
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3. EPOC-todistus sisältää kaikki 5 artiklan 5 kohdan a–i alakohdassa luetellut tiedot, 
mukaan lukien riittävät tiedot määräyksen antavasta viranomaisesta, jotta 
vastaanottajat voivat ottaa tähän yhteyttä, sekä tiedot välineistä ja teknisistä 
rajapinnoista, joita viranomaisella on käytössään saadakseen esitetyt tiedot tai 
saadakseen tietää, mistä nämä tiedot löytyvät.

4. EPOC-PR-todistus sisältää kaikki 6 artiklan 3 kohdan a–g alakohdassa luetellut tiedot, 
mukaan lukien riittävät tiedot määräyksen antavasta viranomaisesta, jotta 
vastaanottajat voivat ottaa tähän yhteyttä.

5. EPOC- tai EPOC-PR-todistus käännetään tarvittaessa jollekin täytäntöönpanevan 
jäsenvaltion viralliselle kielelle tai muulle täytäntöönpanevan jäsenvaltion 5 a 
kohdan mukaisesti nimenomaisesti hyväksymälle kielelle.

8 a artikla 

Tilaajatietoja ja IP-osoitteita koskevan EPOC-todistuksen täytäntöönpano 

ainoastaan henkilön tunnistamista varten

1. Tilaajatietoja ja IP-osoitteita koskeva EPOC-todistus ainoastaan henkilön 
tunnistamista varten osoitetaan suoraan ja samanaikaisesti

a) palveluntarjoajan pääasialliseen sijoittautumispaikkaan tai tarvittaessa sen 
laillisen edustajan sijoittautumispaikkaan; sekä

b) täytäntöönpanevalle viranomaiselle.

Samanaikainen ilmoittaminen täytäntöönpanevalle viranomaiselle ei lykkää 
palveluntarjoajaan kohdistuvia 1 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita.

2. Vastaanotettuaan tilaajatietoja ja IP-osoitteita koskevan EPOC-todistuksen 
ainoastaan henkilön tunnistamista varten palveluntarjoajan on varmistettava, että 
pyydetyt tiedot toimitetaan suoraan määräyksen antavalle viranomaiselle tai 
EPOC-todistuksessa ilmoitetulle lainvalvontaviranomaiselle mahdollisimman pian 
ja viimeistään 10 päivän kuluessa EPOC-todistuksen vastaanottamisesta. 
Lähettäessään pyydetyt tiedot palveluntarjoajan on samanaikaisesti lähetettävä 
kopio toimitetuista tiedoista täytäntöönpanevalle viranomaiselle. 

3. Hätätapauksissa palveluntarjoajan on toimitettava pyydetyt tiedot ilman aiheetonta 
viivytystä 16 tunnin kuluessa EPOC-todistuksen vastaanottamisesta. Lähettäessään 
pyydetyt tiedot palveluntarjoajan on samanaikaisesti asetettava tiedot 
täytäntöönpanevan viranomaisen saataville tiedoksi.

4. Jos täytäntöönpaneva viranomainen päättää käyttää jotakin 10 a artiklan 
1 kohdassa luetelluista perusteista, sen on toimittava mahdollisimman pian ja 
viimeistään 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen aikarajojen sisällä ja välittömästi 



RR\1220560FI.docx 35/64 PE642.987v02-00

FI

ilmoitettava päätöksestään määräyksen antavalle viranomaiselle ja 
palveluntarjoajalle. Määräyksen antavan viranomaisen on poistettava tiedot. Jos 
pyydettyjä tietoja ei vielä ole välitetty määräyksen antavalle viranomaiselle, 
vastaanottava palveluntarjoaja ei saa välittää tietoja.

5. Jos EPOC-todistus on puutteellinen, sisältää ilmeisiä muotoa tai sisältöä koskevia 
virheitä tai ei sisällä riittävästi tietoja sen täytäntöönpanemiseksi, palveluntarjoajan 
on ilmoitettava asiasta määräyksen antavalle viranomaiselle sekä 
EPOC-todistuksessa ilmoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä ja pyydettävä selvennystä tai tarvittaessa korjausta määräyksen 
antavalta viranomaiselta liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Määräyksen 
antavan viranomaisen on reagoitava nopeasti ja viimeistään 5 päivän kuluessa. 
Edellä 1 ja 2 kohdassa asetettuja määräaikoja ei sovelleta niin kauan kuin 
selvennystä ei ole saatu. Jos määräyksen antava viranomainen ei reagoi, määräys 
on katsottava mitättömäksi.

6. Jos palveluntarjoaja ei voi noudattaa velvoitteitaan ylivoimaisen esteen tai 
tosiasiallisen mahdottomuuden takia, joka aiheutuu olosuhteista, jotka eivät johdu 
palveluntarjoajasta, erityisesti siksi, että henkilö, jonka tietoja pyydetään, ei ole sen 
asiakas, tai siksi, että tiedot on tuhottu ennen EPOC-todistuksen vastaanottamista, 
palveluntarjoajan on ilmoitettava asiasta ja perusteltava se ilman aiheetonta 
viivytystä määräyksen antavalle viranomaiselle sekä EPOC-todistuksessa 
ilmoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle liitteessä III esitettyä lomaketta 
käyttäen. Jos asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät, määräyksen antavan 
viranomaisen on peruutettava EPOC-todistus ja ilmoitettava päätöksestään 
vastaanottajille. 

7. Kaikissa tapauksissa, joissa palveluntarjoaja ei muista syistä, myös teknisistä tai 
toiminnallisista syistä, toimita pyydettyjä tietoja, ei toimita niitä täydellisinä tai ei 
toimita niitä määräajassa, sen on ilmoitettava syyt määräyksen antavalle 
viranomaiselle sekä EPOC-todistuksessa ilmoitetulle täytäntöönpanevalle 
viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 1 ja 2 kohdassa 
asetettuihin määräaikoihin mennessä liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. 
Määräyksen antavan viranomaisen on tarkasteltava määräystä uudelleen 
palveluntarjoajan toimittamien tietojen valossa ja tarvittaessa asetettava 
vastaanottajille uusi määräaika tietojen esittämiselle. Jos palveluntarjoaja katsoo, 
että EPOC-todistusta ei voida panna täytäntöön, koska pelkästään 
EPOC-todistuksen sisältämien tietojen perusteella on ilmeistä, että se on selvästi 
vilpillinen tai ylittää määräyksen tarkoituksen, palveluntarjoajan on lähetettävä 
liitteessä III oleva lomake myös määräyksen antavalle viranomaiselle sekä 
EPOC-todistuksessa tarkoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle pyydettyjen 
tietojen lähettämistä lykkäävänä toimenpiteenä. Tällaisissa tapauksissa 
täytäntöönpaneva viranomainen voi pyytää eurooppalaista esittämismääräystä 
koskevia selvennyksiä määräyksen antavalta viranomaiselta joko suoraan tai 
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Eurojustin tai Euroopan rikosoikeudellisen verkoston välityksellä. Määräyksen 
antavan viranomaisen on reagoitava nopeasti ja viimeistään 5 päivän kuluessa. 
Edellä 1 ja 2 kohdassa asetettuja määräaikoja ei sovelleta niin kauan kuin 
selvennystä ei ole saatu. Jos määräyksen antava viranomainen ei reagoi, määräys 
on katsottava mitättömäksi.

8. Jos palveluntarjoaja ei esitä pyydettyjä tietoja välittömästi 3, 4 ja 5 kohdan nojalla, 
sen on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä pyydetyt tiedot. Tiedot on säilytettävä, 
kunnes ne esitetään tai kunnes EPOC-todistus perutaan tai katsotaan mitättömäksi.

9 artikla 

Liikenne- tai sisältötietoja koskevan EPOC-todistuksen täytäntöönpano
-1 a. Liikenne- tai sisältötietoja koskeva EPOC-todistus osoitetaan suoraan ja 

samanaikaisesti

a) palveluntarjoajan pääasialliseen sijoittautumispaikkaan tai tarvittaessa sen 
laillisen edustajan sijoittautumispaikkaan; sekä

b) täytäntöönpanevalle viranomaiselle. Palveluntarjoajan on liikenne- tai 
sisältötietoja koskevan EPOC-todistuksen vastaanotettuaan toimittava nopeasti 
tietojen säilyttämiseksi. 

1 a. Jos täytäntöönpaneva viranomainen päättää kieltäytyä EPOC-todistuksen 
täytäntöönpanosta jonkin 10 a artiklassa säädetyn perusteen pohjalta, sen on 
toimittava mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluessa 
EPOC-todistuksen vastaanottamisesta ja välittömästi ilmoitettava päätöksestään 
määräyksen antavalle viranomaiselle ja palveluntarjoajalle. 2. Hätätapauksissa, 
jos täytäntöönpaneva viranomainen päättää kieltäytyä EPOC-todistuksen 
täytäntöönpanosta jonkin 10 a artiklassa säädetyn perusteen pohjalta, sen on 
toimittava mahdollisimman pian ja viimeistään 16 tunnin kuluessa 
EPOC-todistuksen vastaanottamisesta ja välittömästi ilmoitettava päätöksestään 
määräyksen antavalle viranomaiselle ja palveluntarjoajalle.

2 a. Jos määräyksen antavaan jäsenvaltioon sovelletaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 7 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, palveluntarjoajan 
on lähetettävä pyydetyt tiedot vasta saatuaan täytäntöönpanevan viranomaisen 
nimenomaisen kirjallisen hyväksynnän. Tätä varten täytäntöönpanevan 
viranomaisen on arvioitava määräyksen antavan viranomaisen määräys 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja tarkistettava erityisesti 10 a artiklan 
mukaiset tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet ennen 
kuin se antaa kirjallisen hyväksyntänsä 1 a ja 2 kohdassa säädetyissä määräajoissa. 

2 b. Jos täytäntöönpaneva viranomainen ei ole vedonnut mihinkään 10 a artiklassa 
lueteltuun perusteeseen 1 a ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa, 
palveluntarjoajan, jolle määräys on osoitettu, on varmistettava, että pyydetyt tiedot 
toimitetaan välittömästi suoraan määräyksen antavalle viranomaiselle tai 
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EPOC-todistuksessa ilmoitetulle lainvalvontaviranomaiselle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 a kohdan soveltamista.

2 c. Jos täytäntöönpaneva viranomainen ei pysty jossakin erityistapauksessa 
noudattamaan 1 tai 2 kohdassa asetettua määräaikaa, sen on ilmoitettava siitä 
ilman aiheetonta viivytystä määräyksen antavalle viranomaiselle ja 
palveluntarjoajalle millä tahansa tavalla ja esitettävä viivästyksen syyt ja arvio 
päätöksen tekemiseen tarvittavasta ajasta.

3. Jos EPOC-todistus on puutteellinen, sisältää ilmeisiä muotoa tai sisältöä koskevia 
virheitä tai ei sisällä riittävästi tietoja sen täytäntöönpanemiseksi, palveluntarjoajan 
on ilmoitettava asiasta määräyksen antavalle viranomaiselle sekä EPOC-todistuksessa 
ilmoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja 
pyydettävä selvennystä tai tarvittaessa korjausta määräyksen antavalta 
viranomaiselta liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Määräyksen antavan 
viranomaisen on reagoitava nopeasti ja viimeistään 5 päivän kuluessa. Edellä 1 a ja 
2 kohdassa asetettuja määräaikoja ei sovelleta niin kauan kuin selvennystä ei ole saatu. 
Jos määräyksen antava viranomainen ei reagoi, määräys on katsottava 
mitättömäksi.

4. Jos palveluntarjoaja ei voi noudattaa velvoitteitaan ylivoimaisen esteen tai 
tosiasiallisen mahdottomuuden takia, joka aiheutuu olosuhteista, jotka eivät johdu ▐ 
palveluntarjoajasta, erityisesti siksi, että henkilö, jonka tietoja pyydetään, ei ole sen 
asiakas, tai siksi, että tiedot on tuhottu ennen EPOC-todistuksen vastaanottamista, 
palveluntarjoajan on ilmoitettava syyt ilman aiheetonta viivytystä määräyksen 
antavalle viranomaiselle sekä EPOC-todistuksessa ilmoitetulle täytäntöönpanevalle 
viranomaiselle liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Jos asiaankuuluvat 
edellytykset täyttyvät, määräyksen antavan viranomaisen on peruutettava 
EPOC-todistus ja ilmoitettava päätöksestään vastaanottajille. 

5. Kaikissa tapauksissa, joissa palveluntarjoaja ei muista syistä, myös teknisistä tai 
toiminnallisista syistä, toimita pyydettyjä tietoja, ei toimita niitä täydellisinä tai ei 
toimita niitä määräajassa, sen on ilmoitettava syyt määräyksen antavalle 
viranomaiselle sekä EPOC-todistuksessa ilmoitetulle täytäntöönpanevalle 
viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 1 ja 2 kohdassa asetettuihin 
määräaikoihin mennessä liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Määräyksen 
antavan viranomaisen on tarkasteltava määräystä uudelleen palveluntarjoajan 
toimittamien tietojen valossa ja tarvittaessa asetettava vastaanottajille uusi määräaika 
▐ .

Jos palveluntarjoaja katsoo, että EPOC-todistusta ei voida panna täytäntöön, koska 
pelkästään EPOC-todistuksen sisältämien tietojen perusteella on ilmeistä, että se on 
selvästi vilpillinen tai ylittää määräyksen tarkoituksen, palveluntarjoajan on 
lähetettävä liitteessä III oleva lomake myös määräyksen antavalle viranomaiselle sekä 
EPOC-todistuksessa tarkoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle pyydettyjen 
tietojen lähettämistä lykkäävänä toimenpiteenä. Tällaisissa tapauksissa 
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toimivaltainen täytäntöönpaneva viranomainen voi pyytää eurooppalaista 
esittämismääräystä koskevia selvennyksiä määräyksen antavalta viranomaiselta joko 
suoraan tai Eurojustin tai Euroopan rikosoikeudellisen verkoston välityksellä. 
Määräyksen antavan viranomaisen on reagoitava nopeasti ja viimeistään 5 päivän 
kuluessa. Edellä 1 a ja 2 kohdassa asetettuja määräaikoja ei sovelleta niin kauan 
kuin selvennystä ei ole saatu. Jos määräyksen antava viranomainen ei reagoi, 
määräys on katsottava mitättömäksi.

6. Palveluntarjoajan on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä pyydetyt tiedot 1, 1 a, 
2, 2 b, 2 c, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn ajan. Tiedot on säilytettävä, 
kunnes ne esitetään tai kunnes EPOC-todistus perutaan tai katsotaan mitättömäksi.

10 artikla 
EPOC-PR-todistuksen täytäntöönpano

-1 a. EPOC-PR-todistus osoitetaan suoraan ja samanaikaisesti

a) palveluntarjoajan pääasialliseen sijoittautumispaikkaan tai tarvittaessa sen 
laillisen edustajan sijoittautumispaikkaan; sekä

b) täytäntöönpanevalle viranomaiselle.

Samanaikainen ilmoittaminen täytäntöönpanevalle viranomaiselle ei lykkää 
palveluntarjoajaan kohdistuvia 1 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita.

1. Palveluntarjoajan on EPOC-PR-todistuksen vastaanotettuaan toimittava viipymättä 
pyydettyjen tietojen säilyttämiseksi. Säilyttämisvelvoite raukeaa 60 päivän kuluttua, 
paitsi jos määräyksen antava viranomainen vahvistaa, että sittemmin on laadittu 
esittämispyyntö. EPOC-PR-todistusta voidaan jatkaa 30 päivällä vain, jos se on 
tarpeen, jotta voidaan lähemmin arvioida tietojen merkitsevyyttä. 

2. Jos määräyksen antava viranomainen esittää myöhemmän eurooppalaisen 
esittämismääräyksen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
palveluntarjoajan on säilytettävä tiedot niin pitkään kuin se on tarpeen 
eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpanemiseksi 8 a tai 9 artiklan 
mukaisesti. 

3. Jos tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen, määräyksen antavan viranomaisen on 
ilmoitettava vastaanottajille asiasta ilman aiheetonta viivytystä ja säilyttämisvelvoite 
raukeaa välittömästi.

4. Jos EPOC-PR-todistus on puutteellinen, sisältää ilmeisiä muotoa tai sisältöä koskevia 
virheitä tai ei sisällä riittävästi tietoja sen täytäntöönpanemiseksi, palveluntarjoajan 
on ilmoitettava asiasta määräyksen antavalle viranomaiselle sekä 
EPOC-PR-todistuksessa ilmoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä ja pyydettävä selvennystä tai tarvittaessa korjausta määräyksen 
antavalta viranomaiselta liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Määräyksen 
antavan viranomaisen on reagoitava nopeasti ja viimeistään 5 päivän kuluessa. 
Vastaanottajien on varmistettava, että ne voivat vastaanottaa tarvitut selvennykset, 
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jotta palveluntarjoaja voi täyttää sille 1, 2 ja 3 kohdassa asetetut velvoitteet. Jos 
määräyksen antava viranomainen ei reagoi, määräys on katsottava mitättömäksi.

5. Jos palveluntarjoaja ei voi noudattaa velvoitteitaan ylivoimaisen esteen tai 
tosiasiallisen mahdottomuuden takia, joka aiheutuu olosuhteista, jotka eivät johdu 
palveluntarjoajasta, erityisesti siksi, että henkilö, jonka tietoja pyydetään, ei ole sen 
asiakas, tai siksi, että tiedot on tuhottu ennen EPOC-PR-todistuksen vastaanottamista, 
palveluntarjoajan on ilmoitettava syyt ilman aiheetonta viivytystä määräyksen 
antavalle viranomaiselle sekä EPOC-PR-todistuksessa ilmoitetulle 
täytäntöönpanevalle viranomaiselle liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Jos 
asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät, määräyksen antavan viranomaisen on 
peruutettava EPOC-PR-todistus ja ilmoitettava päätöksestään vastaanottajille.

6. Kaikissa tapauksissa, joissa palveluntarjoaja ei muista liitteen III lomakkeessa 
luetelluista syistä, myös teknisistä tai toiminnallisista syistä, säilytä pyydettyjä tietoja, 
palveluntarjoajan on ilmoitettava kyseiset syyt määräyksen antavalle viranomaiselle 
sekä EPOC-PR-todistuksessa ilmoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle ilman 
aiheetonta viivytystä liitteessä III esitettyä lomaketta käyttäen. Määräyksen antavan 
viranomaisen on tarkasteltava määräystä uudelleen palveluntarjoajan toimittamien 
perustelujen valossa. 

Jos palveluntarjoaja katsoo, että EPOC-PR-todistusta ei voida panna täytäntöön, 
koska pelkästään EPOC-PR-todistuksen sisältämien tietojen perusteella on ilmeistä, 
että se on selvästi vilpillinen tai ylittää määräyksen tarkoituksen, palveluntarjoajan 
on lähetettävä liitteessä III oleva lomake myös määräyksen antavalle viranomaiselle 
sekä EPOC-PR-todistuksessa tarkoitetulle täytäntöönpanevalle viranomaiselle. 
Tällaisissa tapauksissa toimivaltainen täytäntöönpaneva viranomainen voi pyytää 
eurooppalaista säilyttämismääräystä koskevia selvennyksiä määräyksen antavalta 
viranomaiselta joko suoraan tai Eurojustin tai Euroopan rikosoikeudellisen 
verkoston välityksellä. Määräyksen antavan viranomaisen on reagoitava nopeasti ja 
viimeistään 5 päivän kuluessa. Edellä 1 kohdassa asetettua määräaikaa ei sovelleta 
niin kauan kuin selvennystä ei ole saatu. Jos määräyksen antava viranomainen ei 
reagoi, määräys on katsottava mitättömäksi. 

10 a artikla
Tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet

1. Rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdan soveltamista, kun täytäntöönpaneva 
viranomainen arvioi EPOC-todistusta, sen täytäntöönpanosta on kieltäydyttävä, 
kun

a) tämän asetuksen 5 artiklan mukaiset eurooppalaisen esittämismääräyksen 
antamisen edellytykset eivät täyty;
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b) eurooppalaisen esittämismääräyksen toimeenpano olisi vastoin ne bis in idem 
-periaatetta;

c) on perusteltua syytä uskoa, että eurooppalaisen esittämismääräyksen 
täytäntöönpano olisi ristiriidassa jäsenvaltiolle SEU-sopimuksen 6 artiklan ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti kuuluvien velvoitteiden kanssa; tai

d) täytäntöönpanevan valtion lainsäädännössä on vahvistettu erioikeus, 
koskemattomuus tai sääntöjä, jotka koskevat lehdistönvapauteen ja 
ilmaisunvapauteen muissa tiedotusvälineissä liittyvän rikosoikeudellisen 
vastuun määrittämistä ja rajoittamista, minkä vuoksi eurooppalaisen 
esittämismääräyksen täytäntöönpano on mahdotonta.

2. Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpaneva viranomainen voi torjua 
liikenne- ja sisältötietoja koskevan EPOC-todistuksen, jos

a) eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpano vahingoittaisi 
olennaisia kansallisia turvallisuusetuja, vaarantaisi tietolähteen tai 
edellyttäisi erityisiin tiedustelutoimiin liittyvien, turvallisuusluokiteltujen 
tietojen käyttöä;

b) eurooppalainen esittämismääräys liittyy rikokseen, jonka väitetään 
tapahtuneen määräyksen antavan valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai 
osittain täytäntöönpanevan valtion alueella, ja teko, jonka johdosta 
EPOC-todistus oli annettu, ei ole täytäntöönpanevan valtion lainsäädännön 
mukaan rikos; c) teko, jonka johdosta EPOC-todistus on annettu, ei ole 
täytäntöönpanevan valtion lainsäädännön mukaan rikos, paitsi jos se koskee 
rikosta, joka on lueteltu liitteessä III a esitettyihin rikosluokkiin kuuluvana ja 
jonka määräyksen antava viranomainen on maininnut EPOC-todistuksessa, 
jos siitä voi määräyksen antavassa valtiossa seurata vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto on 
vähintään kolme vuotta;

d) eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpano on täytäntöönpanevan 
valtion lainsäädännön mukaan rajoitettu rikosten luetteloon tai luokkaan tai 
rikoksiin, jotka ovat rangaistavia korkeamman kynnyksen ylittävällä 
rangaistuksella; tai

e) eurooppalaisen esittämismääräyksen noudattaminen olisi ristiriidassa asiassa 
sovellettavien kolmannen maan lakien kanssa, joilla kielletään kyseisten 
tietojen luovuttaminen.

3. Edellä olevan 2 kohdan e alakohtaa on sovellettava 14 a artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.
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4. Jos eurooppalainen tutkintamääräys koskee rikosta, joka liittyy veroihin, 
maksuihin, tulleihin tai valuuttoihin, täytäntöönpaneva viranomainen ei saa 
kieltäytyä tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta sillä perusteella, että 
täytäntöönpanevan valtion lainsäädännössä ei säädetä vastaavasta verosta tai 
maksusta tai että siinä ei ole samanlaista vero-, maksu-, tulli- tai valuuttasäännöstä 
kuin määräyksen antavan valtion lainsäädännössä.

5. Täytäntöönpanevan viranomaisen on tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa, ennen kuin se päättää olla tunnustamatta tai panematta toimeen 
eurooppalaista esittämismääräystä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava 
määräyksen antavaa viranomaista jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja 
tarvittaessa pyydettävä määräyksen antavaa viranomaista toimittamaan tarvittavat 
tiedot viipymättä.

6. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa ja jos täytäntöönpanevan 
valtion viranomaisella on toimivalta luopua erioikeudesta tai koskemattomuudesta, 
täytäntöönpanevan viranomaisen on pyydettävä sitä käyttämään kyseistä 
toimivaltaa välittömästi. Jos erioikeudesta tai koskemattomuudesta luopuminen 
kuuluu toisen valtion viranomaisen tai kansainvälisen järjestön toimivaltaan, 
määräyksen antavan viranomaisen on pyydettävä kyseessä olevaa viranomaista 
käyttämään kyseistä toimivaltaa.

7. Täytäntöönpanevan viranomaisen on ilmoitettava määräyksen antavalle 
viranomaiselle tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden käytöstä liitteessä III esitettyä 
lomaketta käyttäen.

11 artikla 
Käyttäjätiedot ja luottamuksellisuus

1. Palveluntarjoajan on ilmoitettava henkilölle, jonka tietoja pyydetään, ilman 
aiheetonta viivytystä. Palveluntarjoajan on toteutettava tarvittavat viimeisintä 
toiminnallista ja teknistä tasoa edustavat toimenpiteet EPOC- tai 
EPOC-PR-todistuksen sekä esitettyjen tai säilytettyjen tietojen luottamuksellisuuden, 
salassapidon ja eheyden varmistamiseksi.

1 a. Asianomaisen rikosoikeudellisen menettelyn vaikeuttamisen välttämiseksi tai toisen 
henkilön perusoikeuksien suojelemiseksi määräyksen antava viranomainen voi 
pyytää niin pitkään kuin tarpeellista ja oikeasuhteista ja ottaen asianmukaisesti 
huomioon toimenpiteen vaikutuksen sen henkilön perusoikeuksiin, jonka tietoja 
pyydetään, palveluntarjoajaa pidättymään ilmoittamasta henkilölle, jonka tietoja 
pyydetään, oikeudellisen määräyksen perusteella. Tällaisen määräyksen on oltava 
perusteltu, siinä on täsmennettävä luottamuksellisuutta koskevan velvoitteen kesto, 
ja sitä on tarkistettava säännöllisesti.
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2. Jos määräyksen antava viranomainen on oikeudellisen määräyksen perusteella 
pyytänyt vastaanottajia pidättäytymään ilmoittamasta henkilölle, jonka tietoja 
pyydetään, sen on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä tietojen esittämisestä tai 
säilyttämisestä henkilölle, jonka tietoja EPOC- tai EPOC-PR-todistuksella 
pyydetään. Tietoa voidaan lykätä niin pitkään kuin tarpeellista ja oikeasuhteista, jotta 
vältytään vaikeuttamasta asianomaista rikosoikeudellista menettelyä, ottaen 
huomioon epäillyn tai syytetyn henkilön oikeudet ja rajoittamatta 
puolustautumisoikeutta ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.

3. Määräyksen antavan viranomaisen on henkilölle ilmoittaessaan kerrottava kaikista 
17 artiklassa tarkoitetuista käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

11 a artikla
Hankittujen tietojen käyttöä koskevat rajoitukset

Tämän asetuksen mukaisesti hankittuja sähköisiä tietoja ei saa käyttää muihin kuin niihin 
menettelyihin, joita varten ne on hankittu tämän asetuksen mukaisesti, paitsi jos henkilön 
henkeen tai ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuu välitön uhka. 

11 b artikla
Sähköisten tietojen poistaminen

1. Sähköiset tiedot, jotka on kerätty tämän asetuksen vastaisesti, on poistettava ilman 
aiheetonta viivytystä.

2. Sähköiset tiedot, jotka eivät enää ole tarpeen sen menettelyn kaikkien vaiheiden 
kannalta, jota varten ne on esitetty tai säilytetty, on poistettava ilman aiheetonta 
viivytystä, jollei tämä vaikuta epäillyn tai syytetyn henkilön 
puolustautumisoikeuksiin. Olisi säädettävä sähköisten tietojen säilyttämisen 
tarpeellisuuden säännöllisestä tarkistamisesta.

3. Henkilölle, jonka tietoja on pyydetty, on ilmoitettava poistamisesta ilman aiheetonta 
viivytystä.

11 c artikla

Sähköisten tietojen ottaminen käsiteltäväksi tuomioistuinmenettelyissä

Sähköisiä tietoja, jotka on kerätty tämän asetuksen vastaisesti, myös silloin, kun tässä 
asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä ei ole noudatettu, ei voida ottaa käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa. Jos sähköiset tiedot on saatu ennen kuin on vedottu 10 a artiklassa (uusi) 
lueteltuihin tunnustamisesta kieltäytymisen perusteisiin, niitäkään ei oteta käsiteltäväksi 
tuomioistuimessa.

12 artikla

Kustannusten korvaaminen

Jos palveluntarjoaja hakee korvausta, määräyksen antavan valtion on korvattava 
palveluntarjoajalle aiheutuneet perustellut kustannukset, jotka liittyvät eurooppalaisen 
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esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen täytäntöönpanoon. 
Käytännön syistä palveluntarjoaja voi vaatia korvausta sille aiheutuneista kustannuksista 
täytäntöönpanevalta valtiolta. Jos palveluntarjoaja valitsee täytäntöönpanevan valtion, 
määräyksen antavan valtion on korvattava nämä kustannukset täytäntöönpanevalle valtiolle. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava korvauksia koskevat sääntönsä komissiolle, joka julkistaa ne.

3 luku: Seuraamukset, muutoksenhakumenettely ja oikeussuojakeinot

13 artikla

Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava niiden alueella toimivia palveluntarjoajia koskevat, 
tämän asetuksen 8 a, 9, 10 ja 11 artiklassa säädettyjen velvoitteiden rikkomiseen 
sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteuttava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sääntöjä noudatetaan▐ . Jäsenvaltioiden 
kansallisissa laeissa säädettyjen taloudellisten seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset säännöt ja 
toimenpiteet sekä myöhemmin tehtävät niihin vaikuttavat muutokset komissiolle 
viipymättä.

1 a. Palveluntarjoajia ei saa asettaa jäsenvaltioissa vastuuseen EPOC- tai 
EPOC-PR-todistuksen noudattamisesta aiheutuneista seurauksista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tietosuojavelvoitteita.

14 artikla 

Täytäntöönpanomenettely

1. Jos palveluntarjoaja ei noudata EPOC-todistusta määräajassa tai EPOC-PR-todistusta 
ilmoittamatta syitä ja jos täytäntöönpaneva viranomainen ei ole vedonnut mihinkään 
10 a artiklassa säädettyyn tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen 
perusteeseen, määräyksen antava viranomainen voi pyytää täytäntöönpanevan 
valtion toimivaltaista viranomaista panemaan määräyksen täytäntöön▐. 

2. ▐

3. Täytäntöönpanevan viranomaisen on muodollisesti vaadittava palveluntarjoajaa 
noudattamaan asiaankuuluvaa velvoitetta, ilmoitettava palveluntarjoajalle 
mahdollisuudesta vastustaa täytäntöönpanoa 8 a, 9 ja 10 artiklassa lueteltujen 
perusteiden nojalla ja noudattamatta jättämiseen sovellettavista seuraamuksista sekä 
asetettava määräaika noudattamiselle tai vastustamiselle.
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4. ▐

5. ▐ 

6. Jos palveluntarjoaja vastustaa täytäntöönpanoa, täytäntöönpanevan viranomaisen on 
päätettävä määräyksen täytäntöönpanosta tai tunnustamisesta kieltäytymisestä 
palveluntarjoajan toimittamien tietojen perusteella ja tarvittaessa määräyksen 
antavalta viranomaiselta saatujen lisätietojen perusteella. Täytäntöönpanevan 
viranomaisen on ilmoitettava päätöksestään palveluntarjoajalle ja määräyksen 
antavalle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä. 

7. ▐
8. ▐

9. Jos täytäntöönpaneva viranomainen saa tiedot palveluntarjoajalta, sen on toimitettava 
ne määräyksen antavalle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä. 

10. Jos palveluntarjoaja ei noudata velvoitteitaan, täytäntöönpanevan viranomaisen on 
määrättävä 13 artiklan mukainen seuraamus. Sakon määräävää päätöstä vastaan on 
oltava käytössä tehokas oikeussuojakeino.

14 a artikla

Muutoksenhakumenettely kolmannen maan lainsäädännöstä johtuvien 
ristiriitaisten velvoitteiden tapauksessa

1. Jos palveluntarjoaja tai täytäntöönpaneva viranomainen katsoo, että eurooppalaisen 
esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen noudattaminen 
rikkoisi sovellettavia kolmannen maan lakeja, joilla kielletään asianomaisten tietojen 
luovuttaminen, sen on ilmoitettava asiasta määräyksen antavalle viranomaiselle ja 
asiaankuuluville vastaanottajille viipymättä ja viimeistään 10 päivän kuluessa 
määräyksen vastaanottamisesta. Tässä tapauksessa määräyksen täytäntöönpano 
keskeytetään.

2. Tällaisen ilmoituksen on sisällettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä 
kolmannen maan lainsäädännöstä, sen sovellettavuudesta asiaan ja ristiriitaisen 
velvoitteen luonteesta.

3. Määräyksen antavan valtion toimivaltaisen viranomaisen on 10 päivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta tarkasteltava uudelleen eurooppalaista 
esittämismääräystä tai eurooppalaista säilyttämismääräystä ja ilmoitettava asiasta 
vastaanottajille seuraavien perusteiden pohjalta:

a. edut, joita kolmannen maan kyseisellä lailla suojataan, mukaan lukien 
perusoikeudet ja muut edut, jotka estävät tietojen luovuttamisen, erityisesti 
kolmannen maan kansalliseen turvallisuuteen liittyvät edut;

b. rikosasian, jossa määräys on annettu, yhteys määräyksen antavan valtion ja 
kolmannen maan lainkäyttövaltaan, mistä on osoituksena muun muassa
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i. henkilön, jonka tietoja pyydetään, ja/tai uhri(e)n sijainti, kansalaisuus 
ja asuinpaikka;

ii. rikoksentekopaikka;

c. palveluntarjoajan ja kyseisen kolmannen maan välinen yhteys; 
d. asianomaisten sähköisten tietojen saamiseen liittyvät määräyksen antavan 

valtion edut sen perusteella, miten vakavasta rikoksesta on kyse ja miten 
tärkeää on saada sähköiset tiedot nopeasti;

e. eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen 
säilyttämismääräyksen noudattamisesta vastaanottajille mahdollisesti 
aiheutuvat seuraukset, mukaan lukien palveluntarjoajille kolmannen maan 
lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti määrättävät seuraamukset.

4. Määräyksen antavan viranomaisen on 10 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta tarvittaessa peruutettava tai säilytettävä määräys tai mukautettava 
sitä näiden perusteiden soveltamiseksi. Tätä varten määräyksen antavan 
viranomaisen on pyydettävä kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta 
lisätietoja sovellettavasta laista direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti siltä osin kuin 
tämä ei vaikeuta tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen noudattamista. Jos 
määräys perutaan, määräyksen antavan viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
perumisesta vastaanottajille.

5. Jos määräyksen antava viranomainen päättää säilyttää määräyksen, sen on 
ilmoitettava päätöksestään vastaanottajille. Ottaen asianmukaisesti huomioon 
määräyksen antavan viranomaisen päätöksen ja kuultuaan myös kolmannen maan 
toimivaltaista viranomaista direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti siltä osin kuin tämä 
ei vaikeuta tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen noudattamista, 
täytäntöönpanevan viranomaisen on tehtävä 3 kohdassa lueteltuihin perusteisiin 
perustuva lopullinen päätös 10 päivän kuluessa määräyksen antavan viranomaisen 
päätöksen vastaanottamisesta ja ilmoitettava lopullisesta päätöksestään määräyksen 
antavalle viranomaiselle, palveluntarjoajalle ja kolmannen maan toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

6. Palveluntarjoajan on säilytettävä pyydetyt tiedot 14 a artiklassa tarkoitetun 
menettelyn keston ajan.

15 artikla 

▐

16 artikla

▐

17 artikla
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Tehokkaat oikeussuojakeinot

1. Henkilöillä, joiden tietoja on pyydetty eurooppalaisen esittämismääräyksen tai 
eurooppalaisen säilyttämismääräyksen avulla, on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tällaisia määräyksiä vastaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivissä (EU) 2016/680 ja asetuksessa (EU) 2016/679 säädettyjen 
oikeussuojakeinojen käyttöä.

2. ▐

3. Tällaista oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on käytettävä määräyksen 
antavan valtion ja täytäntöönpanevan valtion tuomioistuimessa ja sen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, ja siihen kuuluu mahdollisuus riitauttaa toimenpiteen 
laillisuus, mukaan lukien sen tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus.

3 a. Eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
antamisen aineelliset perusteet on riitautettava määräyksen antavassa valtiossa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusoikeuksien turvaamista 
täytäntöönpanevassa valtiossa.

4. Määräyksen antavan viranomaisen ja täytäntöönpanevan viranomaisen on 
toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansallisen 
lainsäädännön mukaisista oikeussuojakeinojen käyttömahdollisuuksista, myös siitä, 
milloin näitä oikeussuojakeinoja sovelletaan, annetaan ajoissa tietoa ja että kyseisiä 
oikeussuojakeinoja voi käyttää tehokkaasti▐ .

5. Tässä yhteydessä sovelletaan samoja määräaikoja tai muita ehtoja kuin 
oikeussuojakeinojen käyttöön samankaltaisissa kotimaisissa asioissa, ja niitä 
sovelletaan tavalla, jolla asianomaisille henkilöille taataan kyseisten 
oikeussuojakeinojen tehokas käyttö.

6. ▐

18 artikla
▐

5 luku: Loppusäännökset 

19 artikla

Seuranta ja raportointi

1. Komissio laatii [tämän asetuksen soveltamispäivään] mennessä yksityiskohtaisen 
ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamiseksi. 
Seurantaohjelmassa esitetään keinot, joilla data ja muut tarvittavat tiedot kerätään, ja 
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se, kuinka usein se tapahtuu. Siinä täsmennetään, mitä toimia komissio ja jäsenvaltiot 
toteuttavat datan ja muiden tietojen keräämistä ja analysointia varten.

2. Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa kerättävä asianomaisilta viranomaisilta kattavia 
tilastotietoja ja ylläpidettävä kyseisiä tilastoja. Edellistä kalenterivuotta koskevat 
tiedot on lähetettävä komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ja 
niihin on sisällyttävä seuraavat:

a) annettujen EPOC- ja EPOC-PR-todistusten määrä pyydettyjen tietojen luokan, 
vastaanottajien ja tilanteen (hätätilanne vai ei) mukaan eriteltyinä;

a a) hätätapauksessa sovellettavien poikkeusten nojalla annettujen 
EPOC-todistusten määrä, mukaan lukien olosuhteita ja mahdollisia 
seurauksia koskevat yksityiskohdat; 

a b) niiden EPOC- ja EPOC-PR-todistusten määrä, jotka on annettu hyödyntäen 
mahdollisuutta, jonka mukaan määräyksen antava viranomainen voi pyytää 
palveluntarjoajaa pidättäytymään ilmoittamasta henkilölle, jonka tietoja 
pyydetään 11 artiklan 1 a kohdan nojalla, mukaan lukien tiedot olosuhteista 
ja mahdolliset myöhemmät tiedot 11 artiklan 2 kohdan nojalla;

b) noudatettujen ja noudattamatta jätettyjen EPOC- ja EPOC-PR-todistusten 
määrä pyydettyjen tietojen luokan, vastaanottajien ja tilanteen (hätätilanne vai 
ei) mukaan eriteltyinä;

b a) tunnustamatta jätettyjen EPOC-todistusten määrä pyydettyjen tietojen 
luokan, vastaanottajien, tilanteen (hätätilanne vai ei) ja tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteen mukaan eriteltyinä;

c) noudatettujen EPOC-todistusten osalta pyydettyjen tietojen saamiseen 
keskimäärin mennyt aika siitä, kun EPOC-todistus annetaan, siihen, kun tiedot 
saadaan, pyydettyjen tietojen luokan, vastaanottajien ja tilanteen (hätätilanne 
vai ei) mukaan eriteltyinä;

c a) noudatettujen EPOC-PR-todistusten osalta vastaavaan EPOC-menettelyyn 
keskimäärin mennyt aika siitä, kun EPOC-PR-todistus annetaan, siihen, 
kun EPOC-todistus annetaan, pyydettyjen tietojen luokan ja vastaanottajien 
mukaan eriteltyinä;

d) ▐;

e) eurooppalaisten esittämismääräysten ja eurooppalaisten 
säilyttämismääräysten vastustamiseksi käytettyjen oikeussuojakeinojen määrä 
määräyksen antavassa valtiossa ja täytäntöönpanevassa valtiossa pyydettyjen 
tietojen luokan mukaan eriteltyinä;

f) seuraamukset, jotka on määrätty 13 artiklan mukaisesti, pyydettyjen tietojen, 
vastaanottajien, tilanteen (hätätilanne vai ei) ja seuraamusten määrän 
mukaan eriteltyinä;
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g) yleiskatsaus palveluntarjoajien kustannuksiin, jotka liittyvät EPOC- ja 
EPOC-PR-todistusten täytäntöönpanoon, ja täytäntöönpanevien 
viranomaisten korvaamat kustannukset;

h) käynnistettyjen täytäntöönpanomenettelyjen määrä pyydettyjen tietojen, 
vastaanottajien, tilanteen (hätätilanne vai ei) ja seuraamusten määrän 
mukaan eriteltyinä.

2 a. Komission julkaisee vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta kertomuksen, joka 
sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot koostettuina ja jäsenvaltioittain jaoteltuina.

20 artikla

▐

21 artikla

▐

22 artikla

Ilmoitukset

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään ... [12 kuukautta ennen 
tämän asetuksen soveltamispäivää] seuraavat:

a) viranomaiset, joilla on jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 4 artiklassa tarkoitettu 
toimivalta antaa ja/tai hyväksyä eurooppalaisia esittämismääräyksiä ja eurooppalaisia 
säilyttämismääräyksiä;

b) täytäntöönpaneva viranomainen, jolle EPOC- tai EPOC-PR-todistus toimitetaan 
eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
täytäntöönpanoa varten;

b a) jos palveluntarjoajat tai jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön erityisiä järjestelmiä 
tai muita suojattuja kanavia lainvalvontatarkoituksiin esitettyjen tietopyyntöjen 
käsittelyä varten, menetelmät ja tekniset rajapinnat, joita toimivaltaisilla 
viranomaisilla on käytössään esitettyjen tietojen vastaanottamiseksi tai saamiseksi, 
on yhdistettävä 7 a artiklassa tarkoitettuun järjestelmään. 

c) ▐

1 a. Useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden palveluntarjoajien on 
samaan päivään mennessä ilmoitettava komissiolle, mikä on niiden pääasiallinen 
sijoittautumispaikka unionissa.



RR\1220560FI.docx 49/64 PE642.987v02-00

FI

2. Komissio saattaa tämän artiklan nojalla saadut tiedot julkisesti saataville joko erityisellä 
verkkosivustolla tai Euroopan neuvoston päätöksen 2008/976/YOS21 9 artiklassa 
tarkoitetulla Euroopan rikosoikeudellisen verkoston verkkosivustolla.

23 artikla

Suhde eurooppalaisiin tutkintamääräyksiin ja keskinäistä oikeusapua koskeviin 
menettelyihin

Jäsenvaltioiden viranomaiset voivat edelleen antaa eurooppalaisia tutkintamääräyksiä 
direktiivin 2014/41/EU mukaisesti tai käyttää keskinäistä oikeusapua koskevia menettelyjä 
sellaisten sähköisten tietojen keräämiseen, jotka kuuluvat myös tämän asetuksen 
soveltamisalaan. 

24 artikla

Arviointi

Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua sen soveltamispäivästä] 
ja esittää asetuksen toiminnasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon 
sisältyy arvio asetuksen soveltamisalan laajentamistarpeesta ja jossa arvioidaan erityisesti 
sellaisten tapausten määrää, joissa on sovellettu 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
hätätapauksissa sovellettavaa poikkeusta sekä 11 artiklassa tarkoitettua poikkeusta 
käyttäjätietoja koskevasta periaatteesta. ▐ Kertomukseen liitetään tarvittaessa arvio yhteisen 
eurooppalaisen tiedonvaihtojärjestelmän toiminnasta sekä tämän asetuksen toiminnasta 
suhteessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/41/EU. Arviointi toteutetaan 
paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot komissiolle.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 
perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa

21 Neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan oikeudellisesta 
verkostosta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 130).
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Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE I

EUROOPPALAISEN ESITTÄMISMÄÄRÄYKSEN VAHVISTAVA TODISTUS
SÄHKÖISTEN TIETOJEN ESITTÄMISTÄ VARTEN

Asetuksen (EU) ...1 nojalla eurooppalaisen esittämismääräyksen vahvistava todistus, 
jäljempänä ’EPOC-todistus’, on EPOC-todistuksen täytäntöönpanemiseksi osoitettava 
suoraan ja samanaikaisesti palveluntarjoajalle ja täytäntöönpanevalle viranomaiselle. Jos 
tietoja ei esitetä, vastaanottajan on EPOC-todistuksen vastaanotettuaan säilytettävä pyydetyt 
tiedot, paitsi jos se ei tunnista niitä EPOC-todistukseen sisältyvien tietojen perusteella. 
Säilyttämisvelvollisuus jatkuu, kunnes tiedot esitetään tai määräyksen antava viranomainen tai 
tapauksesta riippuen täytäntöönpaneva viranomainen ilmoittaa, ettei tietoja ole enää tarpeen 
säilyttää ja esittää.
Vastaanottajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen EPOC-todistuksen ja 
esitettävien tai säilytettävien tietojen luottamuksellisuuden.

OSA A:
Määräyksen antava valtio: ……………………………………………………………………..
Huom. Määräyksen antavaa viranomaista koskevat tiedot annetaan lomakkeen lopussa (osat E 
ja F)
Vastaanottajat (laita rasti ruutuun):
- palveluntarjoaja tai tarvittaessa sen laillinen edustaja
- täytäntöönpaneva viranomainen
           
OSA B: Määräajat
Pyydetyt tiedot on esitettävä (laita rasti ruutuun ja täydennä tarvittaessa):
□ 10 päivän kuluessa, jos täytäntöönpaneva viranomainen ei ole vedonnut tunnustamisesta 
tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteeseen
□ 16 tunnin kuluessa hätätilanteessa, jos täytäntöönpaneva viranomainen ei ole vedonnut 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteeseen
□ välitön uhka, joka kohdistuu henkilön henkeen tai ruumiilliseen koskemattomuuteen. 
Perustelut:
▐ 

OSA C: Käyttäjälle ilmoittaminen
Huomaa, että (rasti ruutuun tapauksesta riippuen):
□ palveluntarjoajan on oikeudellisen määräyksen perusteella pidättäydyttävä ilmoittamasta 
EPOC-todistuksesta henkilölle, jonka tietoja pyydetään. Perustelut:

OSA D: Esitettävät sähköiset tiedot

i) Tämä EPOC-todistus koskee (laita rasti yhteen tai useampaan ruutuun):
□ tilaajatietoja▐:
□ käyttäjän/tilaajan nimi, osoite, syntymäaika, yhteystiedot (sähköposti, puhelin) ja muut 
henkilöllisyyden kannalta merkitykselliset tiedot

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote2
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□ ensimmäisen rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika, rekisteröitymistyyppi, jäljennös 
sopimuksesta, henkilöllisyyden todentamiskeino rekisteröitymishetkellä, jäljennökset tilaajan 
toimittamista asiakirjoista
□ palvelulaji, myös tunniste (puhelinnumero, ▐ SIM-kortin numero, MAC-osoite) ja liitetyt 
laitteet
□ profiilitiedot (käyttäjätunnus, profiilikuva)
□ palvelun käytön validointitiedot, esim. käyttäjän/tilaajan toimittama vaihtoehtoinen 
sähköpostiosoite
▐ 
□ PUK-koodit
□ IP-osoite ainoastaan henkilön tunnistamista varten 
□ IP-osoite
□ IP-yhteystiedot / lokitiedot tunnistautumista varten
□ liikennetiedot:
a) (matka)puhelinliikenne:
□ lähtevän (A) ja saapuvan (B) liikenteen tunnisteet (puhelin, IMSI, IMEI)
□ yhteyden ajankohta ja kesto
□ puheluyritykset
□ tukiasematunniste, myös maantieteelliset tiedot (X/Y-koordinaatit), yhteyden alkamis- ja 
päättymishetkellä
□ käytetty verkko-/telepalvelu (esim. UMTS, GPRS)
b) internet:
□ reititystiedot (IP-lähdeosoite, IP-kohdeosoite/-osoitteet, porttinumero(t), selain, ▐ 
viestitunniste)
□ tukiasematunniste, myös maantieteelliset tiedot (X/Y-koordinaatit), yhteyden alkamis- ja 
päättymishetkellä
□ tiedon volyymi
c) verkkoisännöinti:
□ lokitiedostot
□ liput
□ ostohistoria
□ prepaid-saldon lataushistoria
▐
□ sisältötiedot:
□ yhteystiedot
□ (www-)sähköpostivedos
□ verkkotallennusvedos (käyttäjän luomat tiedot)
□ sivuvedos
□ viestiloki/varmuuskopio
□ puhepostivedos
□ palvelimen sisältö
□ laitteen varmuuskopio
ii) Lisätietoja EPOC-todistuksen täytäntöönpanoa varten:
   IP-osoite: …………………………………………………………………………………..
   Puhelinnumero: …………………………………………………………………………….
   Sähköpostiosoite: …………………………………………………………………………...
   IMEI-numero: ……………………………………………………………………………….
   MAC-numero: ……………………………………………………………………………….
   Henkilö(t), jo(i)ta koskevia tietoja pyydetään: …………………………………….………..
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   Palvelun nimi: ………………………………………………………………………………..
   Muita tietoja: ………………………………………………………………………………….

iii) Esitettävien tietojen aikaväli ▐:
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Huomaa, että (laita rasti ruutuun ja täydennä tapauksesta riippuen):
□ pyydetyt tiedot on säilytetty aiemman säilyttämispyynnön johdosta, jonka esitti 
………………………….…………………………………………..…… (ilmoita viranomainen 
sekä pyynnön esittämispäivä ja viitenumero, jos tiedossa) ja joka esitettiin 
………………………………………………..…………………… (ilmoita vastaanottajat, 
joille pyyntö esitettiin sekä vastaanottajien antama viitenumero, jos tiedossa)

v) Rikoksen/rikosten, jonka/joiden johdosta EPOC-todistus on annettu, luonne ja oikeudellinen 
luokittelu, sekä asiassa sovellettava säännös/laki:
……………………………………………..……………………………….……………………
Tämä EPOC-todistus on annettu liikenne- ja/tai sisältötiedoista, ja se koskee seuraavia (laita 
rasti yhteen tai useampaan ruutuun tapauksesta riippuen):
    rikos/rikokset, jo(i)sta määräyksen antavassa valtiossa langetettava 
enimmäisvankeusrangaistus on vähintään 3 vuotta
seuraavat rikokset, jos ne on tehty kokonaan tai osittain tietojärjestelmän avulla:
neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS 3, 4 ja 5 artiklassa määritellyt rikokset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU 3–7 artiklassa määritellyt rikokset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/40/EU 3–8 artiklassa määritellyt rikokset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541 3–12 ja 14 artiklassa määritellyt 
rikokset

vi) Huomaa, että (laita rasti ruutuun tapauksesta riippuen):
Pyydetyt tiedot on tallennettu tai niitä on käsitelty osana palveluntarjoajan yritykselle tai muulle 
yhteisölle kuin luonnollisille henkilöille tarjoamaa infrastruktuuria, ja tämä EPOC-todistus on 
osoitettu palveluntarjoajalle, koska yritykselle tai yhteisölle osoitetut tutkintatoimenpiteet eivät 
tule kysymykseen varsinkaan siitä syystä, että ne saattavat vaarantaa tutkinnan.

vii) Muita merkityksellisiä tietoja:
………………………………………….……………………………….………………………

OSA E: EPOC-todistuksen antavaa viranomaista koskevat tiedot
EPOC-todistuksen antavan viranomaisen tyyppi (laita rasti ruutuun):
□ tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari
□ yleinen syyttäjä (tilaajatiedot ja IP-osoitteet ainoastaan tiettyjen henkilöiden 
henkilöllisyyden määrittämistä varten)
□ yleinen syyttäjä (liikenne- ja sisältötiedot) → täytä myös osa F
□ mikä tahansa muu määräyksen antavan valtion määrittelemä toimivaltainen viranomainen → 
täytä myös osa F
Tiedot määräyksen antavasta viranomaisesta ja/tai sen edustajasta, joka todistaa 
EPOC-todistuksen sisällön oikeaksi ja asianmukaiseksi:
Viranomaisen nimi: …………………………………………..………………………………..
Viranomaisen edustajan nimi: ………….……………………...………………………………
Tehtävä (virkanimike/-asema): ……………………………………...…………………………
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Asiakirjan nro: ….………………………………………………………..……………………..
Osoite: …………………………………………………………………………..……………..
Puhelin (maannumero) (suuntanumero): ………………………………………..…………….
Faksi (maannumero) (suuntanumero): …………………………………………..………….....
Sähköposti: …………………………………………………………………………..………….
Päiväys:    …………………………………………………………………………….…………
Virallinen leima (jos on) ja allekirjoitus: ………………………………………………...……

OSA F: EPOC-todistuksen hyväksyvää viranomaista koskevat tiedot:
EPOC-todistuksen hyväksyvän viranomaisen tyyppi (laita rasti ruutuun tapauksesta riippuen):
□ tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari
□ yleinen syyttäjä (tilaajatiedot ja IP-osoitteet ainoastaan tiettyjen henkilöiden henkilöllisyyden 
määrittämistä varten)
Tiedot hyväksyvästä viranomaisesta ja/tai sen edustajasta, joka todistaa EPOC-todistuksen sisällön 
oikeaksi ja asianmukaiseksi:
Viranomaisen nimi: …………………………………………………………………………………
Viranomaisen edustajan nimi: …………………………………………...…………………………
Tehtävä (virkanimike/-asema): …………………………………………………..…….……………
Asiakirjan nro: ……………………………………………….……………………..……………….
Osoite: …………………………………………………………...……………………..…………..
Puhelin (maannumero) (suuntanumero): ………………………….……………………..………....
Faksi (maannumero) (suuntanumero): ………………………………………………….…………..
Sähköposti: ………………………………………………………………………………….….…….
Päiväys:    ……………………………………………………………………….………………….
Virallinen leima (jos on) ja allekirjoitus: ………………………………………..…………………

OSA G: Tietojen toimitus ja yhteystiedot
i) Viranomainen, jolle tiedot on toimitettava (laita rasti ruutuun ja täydennä tarvittaessa):
□ määräyksen antava viranomainen
□ hyväksyvä viranomainen
□ muu määräyksen antavan valtion määrittelemä toimivaltainen viranomainen: 
……………………….………………………………………………………………
ii) Viranomainen/yhteyspiste, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa EPOC-todistuksen 
täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä: 
……………………….………………………………………………………………
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LIITE II

EUROOPPALAISEN SÄILYTTÄMISMÄÄRÄYKSEN VAHVISTAVA TODISTUS
SÄHKÖISTEN TIETOJEN SÄILYTTÄMISTÄ VARTEN

Asetuksen (EU) ... 2 nojalla eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vahvistava todistus, 
jäljempänä ’EPOC-PR-todistus’, on EPOC-PR-todistuksen täytäntöönpanemiseksi 
osoitettava suoraan ja samanaikaisesti palveluntarjoajalle (tai tarvittaessa sen lailliselle 
edustajalle) ja täytäntöönpanevalle viranomaiselle. Säilyttämisvelvoite raukeaa 60 päivän 
kuluttua, paitsi jos määräyksen antava viranomainen vahvistaa, että sittemmin on laadittu 
tietojen esittämispyyntö. Jos määräyksen antava viranomainen vahvistaa 60 päivän kuluessa, 
että esittämispyyntö on sittemmin laadittu, vastaanottajan on säilytettävä tiedot niin kauan kuin 
se on tarpeen pyyntöjen esittämiseksi sen jälkeen, kun esittämispyyntö on toimitettu.
Vastaanottajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen EPOC-PR-todistuksen 
ja säilytettävien tai esitettävien tietojen luottamuksellisuuden.
   
OSA A:
Määräyksen antava valtio: ……………………………………………………………………
   Huom. Määräyksen antavaa viranomaista koskevat tiedot annetaan lomakkeen lopussa (osat 
D ja E)
Vastaanottajat (laita rasti ruutuun ja täydennä):
– palveluntarjoaja tai tarvittaessa sen laillinen edustaja ...
– täytäntöönpaneva viranomainen ...
       
OSA B: Käyttäjälle ilmoittaminen
Huomaa, että (laita rasti ruutuun tapauksesta riippuen):
□ palveluntarjoajan on oikeudellisen määräyksen perusteella pidättäydyttävä ilmoittamasta 
EPOC-PR-todistuksesta henkilölle, jonka tietoja pyydetään. Perustelut:

OSA C: Säilytettävät sähköiset tiedot
i) Tämä EPOC-PR-todistus koskee (laita rasti yhteen tai useampaan ruutuun):
□ tilaajatietoja▐:
□ käyttäjän/tilaajan nimi, osoite, syntymäaika, yhteystiedot (sähköposti, puhelin) ja muut 
henkilöllisyyden kannalta merkitykselliset tiedot
□ ensimmäisen rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika, rekisteröitymistyyppi, jäljennös 
sopimuksesta, henkilöllisyyden todentamiskeino rekisteröitymishetkellä, jäljennökset tilaajan 
toimittamista asiakirjoista
□ palvelulaji, myös tunniste (puhelinnumero, ▐ SIM-kortin numero, MAC-osoite) ja liitetyt 
laitteet
□ profiilitiedot (käyttäjätunnus, profiilikuva)
□ palvelun käytön validointitiedot, esim. käyttäjän/tilaajan toimittama vaihtoehtoinen 
sähköpostiosoite
▐ 
□ PUK-koodit
IP-osoitteet ainoastaan henkilön tunnistamista varten

- IP-osoite
- IP-yhteystiedot / lokitiedot tunnistautumista varten

▐ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote3
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□ liikennetiedot▐:
a) (matka)puhelinliikenne:
□ lähtevän (A) ja saapuvan (B) liikenteen tunnisteet (puhelin, IMSI, IMEI)
□ yhteyden ajankohta ja kesto
□ puheluyritykset
□ tukiasematunniste, myös maantieteelliset tiedot (X/Y-koordinaatit), yhteyden alkamis- ja 
päättymishetkellä
□ käytetty verkko-/telepalvelu (esim. UMTS, GPRS)
b) internet:
□ reititystiedot (IP-lähdeosoite, IP-kohdeosoite/-osoitteet, porttinumero(t), selain, ▐ 
viestitunniste)
□ tukiasematunniste, myös maantieteelliset tiedot (X/Y-koordinaatit), yhteyden alkamis- ja 
päättymishetkellä
□ tiedon volyymi
c) verkkoisännöinti:
□ lokitiedostot
□ liput
□ ostohistoria
□ muut liikennetiedot:
□ prepaid-saldon lataushistoria
□ sisältötiedot:
□ yhteystiedot
□ (www-)sähköpostivedos
□ verkkotallennusvedos (käyttäjän luomat tiedot)
□ sivuvedos
□ viestiloki/varmuuskopio
□ puhepostivedos
□ palvelimen sisältö
□ laitteen varmuuskopio
   
ii) Lisätietoja EPOC-PR-todistuksen täytäntöönpanoa varten:
   IP-osoite: ………………………………………………………………….…..……………..
   Puhelinnumero: …………………………………………………………….………………..
   Sähköpostiosoite: ……………………………………………………….………………….
   IMEI-numero: ……………………………………………………………….………………
   MAC-numero: ……………………………………………………………………………….
   Henkilö(t), jo(i)ta koskevia tietoja pyydetään: ……………………………………………….
   Palvelun nimi: ………………………………………………………………………………..
   Muita tietoja: …………………………………………………………….……………………

iii) Säilytettävien tietojen aikaväli ▐:
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Rikoksen/rikosten, jonka/joiden johdosta EPOC-PR-todistus on annettu, luonne ja 
oikeudellinen luokittelu, sekä asiassa sovellettava säännös/laki:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

v) Muita merkityksellisiä tietoja:
…………………………………………………………………………………………………..
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OSA D: EPOC-PR-todistuksen antavaa viranomaista koskevat tiedot
EPOC-PR-todistuksen antavan viranomaisen tyyppi (laita rasti ruutuun):
□ tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari
□ yleinen syyttäjä
□ mikä tahansa muu määräyksen antavan valtion määrittelemä toimivaltainen viranomainen → 
täytä myös osa E
Tiedot määräyksen antavasta viranomaisesta ja/tai sen edustajasta, joka todistaa EPOC-PR-
todistuksen sisällön oikeaksi ja asianmukaiseksi:
Viranomaisen nimi: ……………………………………………………………………………
Viranomaisen edustajan nimi: ……………………………………………………..……………
Tehtävä (virkanimike/-asema): ………………………………………….…………………….
Asiakirjan nro: ……………………………………………………….………………………..
Osoite: .…………………………………………… ………………….………………………..
Puhelin (maannumero) (suuntanumero): ……………………………….……………………….
Faksi (maannumero) (suuntanumero): ……………………………….…………………….....
Sähköposti: …………………………………………………………….……………………….
Päiväys:    ………………………………………………………………………………………
Virallinen leima (jos on) ja allekirjoitus:…………………………...…………………………

OSA E: EPOC-PR todistuksen hyväksyvää viranomaista koskevat tiedot
EPOC-PR-todistuksen hyväksyvän viranomaisen tyyppi (laita rasti ruutuun):
□ tuomari, tuomioistuin tai tutkintatuomari
□ yleinen syyttäjä
Tiedot hyväksyvästä viranomaisesta ja/tai sen edustajasta, joka todistaa EPOC-PR-todistuksen 
sisällön oikeaksi ja asianmukaiseksi:
Viranomaisen nimi: …………………………………………………………………………..…
Viranomaisen edustajan nimi: ……………………………………………..……………………
Tehtävä (virkanimike/-asema): ………………………………………….……………………
Asiakirjan nro: ………………………………………………………………..………………..
Osoite: ………………………………………………………………………………………..
Puhelin (maannumero) (suuntanumero): ……………………………………………………...
Faksi (maannumero) (suuntanumero): …………………………………..……………………
Sähköposti: ……………………………………………………………………..………………
Päiväys:    ……………………………………………………………………………………..
Virallinen leima (jos on) ja allekirjoitus: ……………………………………...………………

OSA F: Yhteystiedot
Viranomainen/yhteyspiste, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa EPOC-PR-todistuksen 
toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä: 
………………………………………………………………………………………………
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LIITE III

TIEDOT EPOC-/EPOC-PR-TODISTUKSEN TOIMEENPANON 
MAHDOTTOMUUDESTA TAI EPOC-TODISTUKSEN TUNNUSTAMISESTA 

KIELTÄYTYMISESTÄ

OSA A:
Tiedot koskevat
□ eurooppalaisen esittämismääräyksen vahvistavaa todistusta (EPOC)
□ eurooppalaisen säilyttämismääräyksen vahvistavaa todistusta (EPOC-PR)

OSA B:
EPOC-/EPOC-PR-todistuksen vastaanottaja:
- palveluntarjoaja tai tarvittaessa sen laillinen edustaja ...
- täytäntöönpaneva viranomainen ...
EPOC-/EPOC-PR-todistuksen antava viranomainen: ……………………..…………………
EPOC-/EPOC-PR-todistuksen hyväksyvä viranomainen (tapauksesta riippuen): 
……………………………………………………………………………………………….

OSA C:
EPOC-/EPOC-PR-todistuksen vastaanottajan viitetiedot: ……………………….…………….
Viranomaisen asiakirjaviite: ……………………………………………………………………
Hyväksyvän viranomaisen viitetiedot (tapauksesta riippuen): ……………….……………….
EPOC-/EPOC-PR-todistuksen toimituspäivä▐: ……………………………...…………………

OSA D: Syyt, miksi EPOC-/EPOC-PR-todistuksen täytäntöönpano on mahdotonta

i) EPOC-/EPOC-PR-todistusta ei voida panna täytäntöön tai ei voida panna täytäntöön 
pyydetyssä määräajassa seuraavista syistä:
□ EPOC-/EPOC-PR-todistus on puutteellinen
□ EPOC-/EPOC-PR-todistuksessa on ilmeisiä muotoa tai sisältöä koskevia virheitä
□ EPOC-/EPOC-PR-todistuksessa ei ole riittävästi tietoa
□ ylivoimainen este tai tosiasiallinen mahdottomuus, joka aiheutuu olosuhteista, jotka eivät 
johdu vastaanottajasta tai palveluntarjoajasta
□ eurooppalaista esittämismääräystä ei ole antanut tai hyväksynyt asetuksen (EU) 4 artiklassa 
tarkoitettu antava viranomainen ...
□ eurooppalaista säilyttämismääräystä ei ole antanut tai hyväksynyt asetuksen (EU) 4 artiklassa 
tarkoitettu antava viranomainen ...
□ eurooppalaista esittämismääräystä ei ole annettu asetuksen (EU) 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetusta rikoksesta ...
□ palveluntarjoaja ei kuulu asetuksen (EU) … soveltamisalaan
□ eurooppalainen esittämis-/säilyttämismääräys ei koske tietoja, jotka on tallennettu 
palveluntarjoajan toimesta tai puolesta EPOC-/EPOC-PR-todistuksen antamishetkellä
□ pelkästään EPOC-/EPOC-PR-todistukseen sisältyvien tietojen perusteella on ilmeistä, että 
todistus on selvästi vilpillinen tai ylittää määräyksen tarkoituksen
eurooppalaisen esittämismääräyksen tai eurooppalaisen säilyttämismääräyksen 
noudattaminen olisi ristiriidassa asiassa sovellettavien kolmannen maan lakien kanssa, joilla 
kielletään kyseisten tietojen luovuttaminen
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ii) Tarkempi selvitys siitä, miksi todistusta ei tässä tapauksessa panna toimeen, mukaan lukien 
muut kuin i kohdassa luetellut syyt:
………………………………………………………………………………………………….

OSA D a: 

Perusteet EPOC-todistuksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymiselle (laita 
rasti ruutuun):

Kaikkien EPOC-todistusten tapauksessa 

□ tämän asetuksen 5 artiklan mukaiset eurooppalaisen esittämismääräyksen 
antamisen edellytykset eivät täyty

□ eurooppalaisen esittämismääräyksen toimeenpano olisi vastoin ne bis in idem 
-periaatetta

□ on perusteltua syytä uskoa, että eurooppalaisen esittämismääräyksen 
täytäntöönpano olisi ristiriidassa jäsenvaltiolle SEU-sopimuksen 6 artiklan ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti kuuluvien velvoitteiden kanssa 

□ täytäntöönpanevan valtion lainsäädännössä on vahvistettu erioikeus, 
koskemattomuus tai sääntöjä, jotka koskevat lehdistönvapauteen ja 
ilmaisunvapauteen muissa tiedotusvälineissä liittyvän rikosoikeudellisen vastuun 
määrittämistä ja rajoittamista, minkä vuoksi eurooppalaisen esittämismääräyksen 
täytäntöönpano on mahdotonta

Liikenne- ja sisältötietoja koskevien EPOC-todistusten tapauksessa 

□ eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpano vahingoittaisi olennaisia 
kansallisia turvallisuusetuja, vaarantaisi tietolähteen tai edellyttäisi erityisiin 
tiedustelutoimiin liittyvien, turvallisuusluokiteltujen tietojen käyttöä

□ eurooppalainen esittämismääräys liittyy rikokseen, jonka väitetään tapahtuneen 
määräyksen antavan valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain 
täytäntöönpanevan valtion alueella, ja teko, jonka johdosta EPOC-todistus oli 
annettu, ei ole täytäntöönpanevan valtion lainsäädännön mukaan rikos

□ teko, jonka johdosta EPOC-todistus on annettu, ei ole täytäntöönpanevan valtion 
lainsäädännön mukaan rikos, paitsi jos se koskee rikosta, joka on lueteltu 
liitteessä III a esitettyihin rikosluokkiin kuuluvana ja jonka määräyksen antava 
viranomainen on maininnut EPOC-todistuksessa, jos siitä voi määräyksen antavassa 
valtiossa seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta

□ eurooppalaisen esittämismääräyksen täytäntöönpano on täytäntöönpanevan 
valtion lainsäädännön mukaan rajoitettu rikosten luetteloon tai luokkaan tai 
rikoksiin, jotka ovat rangaistavia korkeamman kynnyksen ylittävällä rangaistuksella
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□ eurooppalaisen esittämismääräyksen noudattaminen olisi ristiriidassa asiassa 
sovellettavien kolmannen maan lakien kanssa, joilla kielletään kyseisten tietojen 
luovuttaminen

OSA E: Velvoitteet ristiriidassa kolmannen maan lain kanssa
Jos velvoitteet ovat ristiriidassa kolmannen maan lain kanssa, ilmoittakaa seuraavat tiedot:
– kolmannen maan lain nimi (lakien nimet) ja asianomaiset säännökset:
…………………………………………………………………….…………………………….
– asianomaisten säännösten teksti:
…………………………………………………..………………………………..…………….
– ristiriitaisen velvoitteen luonne ja etu, jota kyseisellä kolmannen maan lailla suojellaan:
□ henkilöiden perusoikeudet (täsmennettävä):
……………………………………………………………………………….………………..
□ kansalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät kolmannen maan olennaiset edut 
(täsmennettävä):
…………………………………………………………………………………………………..
□ muut edut (täsmennettävä):
…………………………………………………..……………………………………………….
– selvitys siitä, miksi lakia sovelletaan tässä tapauksessa:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
– selvitys siitä, miksi asiassa on mielestänne ristiriita:
……………………………………………………………………..……………………………
– selvitys palveluntarjoajan ja kyseisen kolmannen maan välisestä yhteydestä:
…………………………………………………………………………………….……………..
– eurooppalaisen esittämismääräyksen noudattamisesta vastaanottajalle mahdollisesti 
aiheutuvat seuraukset, mukaan lukien mahdolliset seuraamukset:
……………………………………………………………………………...……………….…...

OSA F: Pyydetyt tiedot
Määräyksen antavalta viranomaiselta tarvitaan lisätietoja ennen kuin EPOC-/EPOC-PR-
todistus voidaan panna toimeen (täydennettävä tapauksesta riippuen):
……………………………………………………………………………….…………………..

OSA G: Tietojen säilyttäminen
Pyydettyjä tietoja (laita rasti ruutuun ja täydennä tapauksesta riippuen):
□ on säilytettävä 5 päivän ajan, jotta määräyksen antava viranomainen voi tehdä niitä 
koskevia selvennyksiä ja tarvittaessa korjauksia
□ ei tarvitse esittää eikä säilyttää, koska niitä ei ole voitu tunnistaa EPOC-/EPOC-PR-
todistuksen sisältämien tietojen perusteella
□ ei tarvitse esittää eikä säilyttää, koska jokin tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta 
kieltäytymisen peruste on voimassa 

OSA H: Palveluntarjoajaa tai tarvittaessa sen laillista edustajaa koskevat tiedot
Palveluntarjoajan tai sen laillisen edustajan nimi: ….……………….…………………………
Valtuutetun henkilön nimi: …………………………………………………………………
Virallinen leima (jos on) ja allekirjoitus: ……………………………………………………..
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LIITE III a

Asetuksen 10 a artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut rikosluokat:
– osallistuminen järjestäytyneeseen rikollisuuteen
– terrorismi
– ihmiskauppa
– lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia
– huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa
– aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa
– korruptio
– petos, mukaan lukien Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta 

26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan 
yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos

– rikoksen tuottaman hyödyn pesu
– rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen
– tietoverkkorikollisuus
– ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten 

kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa
– laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen
– murha, vakava ruumiinvamma
– ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa
– ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen
– rasismi ja muukalaisviha
– järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö
– kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa
– petollinen menettely
– suojelurahojen vaatiminen ja kiristys
– tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen
– hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
– maksuvälineväärennykset
– hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa
– ydinmateriaalien ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa
– varastettujen ajoneuvojen laiton kauppa
– raiskaus
– tuhopoltto
– Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset
– ilma-aluksen tai aluksen kaappaus
– tuhotyö.
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