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***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko 
pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai 
krimināllietās
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0225),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0155/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0256/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem. 

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

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

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
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par Eiropas e-pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektroniskai 
informācijai kriminālprocesā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Savienība ir izvirzījusi mērķi saglabāt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. 
Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, Savienība pieņem pasākumus attiecībā uz tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās, pamatojoties uz spriedumu un tiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu, ko parasti dēvē par stūrakmeni tiesu iestāžu sadarbībai 
krimināllietās Eiropas Savienībā kopš Eiropadomes Tamperes sanāksmes 1999. gada 
15. un 16. oktobrī.

(2) Pasākumi elektroniskās informācijas iegūšanai un saglabāšanai kļūst arvien 
nozīmīgāki, lai nodrošinātu kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu visā Savienībā. 
Efektīvi mehānismi elektroniskās informācijas iegūšanai ir būtiski noziedzības 
apkarošanai, vienlaikus ievērojot nosacījumus un aizsardzības pasākumus, lai 
nodrošinātu pilnīgu atbilstību pamattiesībām un principiem, kas atzīti Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Hartā), 
jo īpaši nepieciešamības un proporcionalitātes principiem, pienācīgam procesam, 
privātuma un personas datu aizsardzībai, kā arī saziņas konfidencialitātei. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

(6) ▐

(7) Tīkla pakalpojumus var nodrošināt no jebkuras vietas, un tiem nav vajadzīga fiziskā 
infrastruktūra, telpas vai personāls attiecīgajā valstī, kurā pakalpojums tiek piedāvāts. 
Tādēļ attiecīgā elektroniskā informācija bieži tiek uzglabāta ārpus izmeklēšanas 
valsts, radot problēmas ar elektroniskās informācijas vākšanu kriminālprocesā.

(8) Sakarā ar to tiesiskās sadarbības lūgumi bieži tiek adresēti valstīm, kurās ir liels 

1 OV C [...], [...], [...]. lpp.



RR\1220560LV.docx 7/58 PE642.987v02-00

LV

pakalpojumu sniedzēju skaits. Turklāt pieprasījumu skaits ir palielinājies. Tādēļ 
elektroniskās informācijas iegūšanai, izmantojot tiesiskās sadarbības kanālus, bieži 
vien ir vajadzīgs ilgs laiks, kas var radīt problēmas, jo elektroniskā informācija bieži 
vien ir nepastāvīga. Turklāt nav saskaņota regulējuma sadarbībai ar pakalpojumu 
sniedzējiem, vienlaikus daži trešo valstu pakalpojumu sniedzēji pieņem tiešus 
pieprasījumus pēc datiem, kas nav saturs, kā to ļauj šo valstu piemērojamie tiesību 
akti. Tādēļ visas dalībvalstis arvien vairāk paļaujas uz brīvprātīgiem tiešas sadarbības 
kanāliem, ja tādi ir pieejami, ar pakalpojumu sniedzējiem, piemērojot dažādus valstu 
instrumentus, nosacījumus un procedūras.

 

(9) Sadrumstalotais tiesiskais regulējums rada problēmas tiesībaizsardzības iestādēm, 
tiesu iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas izpildīt juridiskas prasības, un 
tie arvien vairāk saskaras ar juridisku nenoteiktību un, iespējams, tiesību aktu 
kolīziju. Tādēļ ir nepieciešams izstrādāt īpašus noteikumus attiecībā uz tiesu iestāžu 
pārrobežu sadarbību elektroniskās informācijas saglabāšanai un sniegšanai, lai 
papildinātu spēkā esošos ES tiesību aktus un precizētu noteikumus par sadarbību 
starp tiesībaizsardzības iestādēm, tiesu iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem 
elektroniskās informācijas jomā, vienlaikus nodrošinot, ka ir pilnībā ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti LES 6. pantā un Hartā, un ka ir pilnībā ievērots 
tiesiskums. 

(9a) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES2 paredz pierādījumu 
iegūšanu, piekļuvi tiem un to sniegšanu vienā dalībvalstī kriminālizmeklēšanai un 
tiesvedībai citā dalībvalstī. EIR paredzētās procedūras un termiņi var nebūt 
piemēroti elektroniskai informācijai, kas ir nestabilāka un ko varētu vieglāk un 
ātrāk dzēst. Tāpēc šajā regulā ir paredzētas īpašas procedūras, kas attiecas uz 
elektroniskās informācijas būtību. Tomēr, lai izvairītos no tā, ka ilgtermiņā ir 
sadrumstalots Savienības regulējums tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, 
Komisijai vidējā termiņā būtu jānovērtē regulas darbība saistībā ar Direktīvu 
2014/41/ES.

(10) ▐

(10a) Šajā regulā tiek respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti LES 
6. pantā un Hartā, starptautiskajās tiesībās un starptautiskajos nolīgumos, kuros 
Savienība vai visas dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses, tostarp Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu konstitūcijās to attiecīgajās 
piemērošanas jomās. Konkrētāk, šādas tiesības un principi ir tiesības uz brīvību un 
drošību, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija 
un tiesības uz aizstāvību, likumības un proporcionalitātes principi, kā arī tiesības 
netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par vienu un to pašu noziedzīgo 
nodarījumu. 

(10b) Nekas no šajā regulā noteiktā nebūtu jāinterpretē kā aizliegums atteikties izpildīt 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu, ja, pamatojoties uz objektīviem 
apstākļiem, ir iemesls uzskatīt, ka Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums ir 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas 
izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1. lpp.). 
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izdots, lai pret kādu personu veiktu kriminālvajāšanu vai sodītu to dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes, 
valstspiederības, valodas vai politisko uzskatu dēļ, vai ka jebkura šāda iemesla dēļ 
varētu tikt nodarīts kaitējums šīs personas stāvoklim. 

(11) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojuma elektroniskās informācijas iegūšanai krimināllietās mehānisms darbojas ar 
nosacījumu par dalībvalstu savstarpēju uzticēšanos un pieņēmumu, ka citas 
dalībvalstis ievēro Savienības tiesības, tiesiskumu un jo īpaši pamattiesības, kas ir 
būtiski brīvības, drošības un tiesiskuma telpas elementi Savienībā. Tomēr, ja izpildes 
iestādei ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
izpilde varētu neatbilst tās saistībām attiecībā uz LESD 6. pantā un Hartā atzīto 
pamattiesību aizsardzību, no Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpildes 
būtu jāatsakās. Pirms pieņemt lēmumu par atsaukšanos uz kādu no šajā regulā 
paredzētajiem neatzīšanas vai neizpildīšanas iemesliem, izpildes iestādei būtu 
jāapspriežas ar izdevējiestādi, lai iegūtu jebkādu nepieciešamo papildu informāciju. 
Informācijai par Komisijas pamatotu priekšlikumu Padomei, pamatojoties uz LES 
7. panta 1. punktu un 2. punktu, kuros norādīti sistēmiski vai vispārēji trūkumi, 
vajadzētu būt īpaši svarīgai minētā novērtējuma vajadzībām. 

(11a) Ja Eiropadomei būtu jāpieņem lēmums, ar ko saskaņā ar LES 7. panta 2. punktu 
tiek konstatēts, ka izdevējā dalībvalstī nopietni un pastāvīgi tiek pārkāpti LES 
2. pantā noteiktie principi, piemēram, tie, kas saistīti ar tiesiskumu, izpildes tiesu 
iestāde var automātiski nolemt atsaukties uz kādu no šajā regulā paredzētajiem 
neatzīšanas vai neizpildes iemesliem, neveicot nekādu īpašu novērtējumu.

(11b) Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība un fizisku personu aizsardzība attiecībā 
uz personas datu apstrādi ir pamattiesības. Saskaņā ar Hartas 7. pantu un 8. panta 
1. punktu un LESD 16. panta 1. punktu ikvienai personai ir tiesības uz savas 
privātās un ģimenes dzīves, mājokļa un saziņas neaizskaramību un savu personas 
datu aizsardzību. Īstenojot šo regulu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka personas 
dati tiek aizsargāti un apstrādāti tikai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/6793 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 
2016/6804, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK5.

(11c) Personas dati, kas iegūti saskaņā ar šo regulu, būtu jāapstrādā tikai tad, ja tas ir 
nepieciešams, un tādā veidā, kas ir samērīgs ar noziedzīgu nodarījumu novēršanas, 
izmeklēšanas, atklāšanas un ar tiem saistītas kriminālvajāšanas vai kriminālsodu 
izpildes, kā arī tiesību uz aizstāvību īstenošanas nolūkiem. Jo īpaši dalībvalstīm būtu 
jānodrošina attiecīgas datu aizsardzības politikas un pasākumu piemērošana 
gadījumos, kad attiecīgās iestādes pārsūta pakalpojumu sniedzējiem personas datus 
šīs regulas vajadzībām, un cita starpā arī pasākumi datu drošībai. Pakalpojumu 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, 
atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu 
datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un 
elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
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sniedzējiem būtu jānodrošina, ka, pārsūtot personas datus attiecīgajām iestādēm, 
tiek piemēroti vieni un tie paši aizsardzības pasākumi. Būtu jānodrošina, ka 
informācijai, kas satur personas datus, var piekļūt tikai pilnvarotas personas.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru vispārēja un nediferencēta datu 
saglabāšana, ko veic ES valstu drošības iestādes, nopietni ietekmē privātuma 
noteikumus, kas jo īpaši paredzēti ES Pamattiesību hartā. Tādēļ šīs regulas 
piemērošanai nevajadzētu izraisīt vispārēju un nediferencētu datu saglabāšanu, kā 
arī tai nevajadzētu ietekmēt pakalpojumu sniedzēju tiesības vai pienākumus 
attiecībā uz datu drošību, tostarp šifrēšanas tiesības.

(14) ▌ Procesuālās tiesības kriminālprocesā, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2010/64/ES6, 2012/13/ES7, 2013/48/ES8, 2016/3439, 2016/80010 un 
2016/191911, būtu šo direktīvu darbības jomā jāpiemēro kriminālprocesiem, ko 
aptver šī regula attiecībā uz dalībvalstīm, kurām minētās direktīvas ir saistošas. 
Hartā paredzētie procesuālie aizsardzības pasākumi būtu jāpiemēro visiem 
tiesvedības procesiem, uz kuriem attiecas šī regula. 

(14a) Ja izdevējai dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka citā dalībvalstī, iespējams, notiek 
paralēls kriminālprocess, tai būtu jāapspriežas ar šīs dalībvalsts iestādēm saskaņā ar 
Padomes Pamatlēmumu 2009/948/TI2912.

(15) Šajā instrumentā ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem kompetentā tiesu iestāde 
kriminālprocesa laikā Eiropas Savienībā, izdodot Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
vai saglabāšanas rīkojumu, var pieprasīt pakalpojumu sniedzējam, kas Savienībā 
piedāvā pakalpojumus, sniegt vai saglabāt elektronisko informāciju, ko var izmantot 
kā pierādījumus. Šī regula ir piemērojama visos pārrobežu gadījumos, kad 
pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī vai, ja tas neveic 
uzņēmējdarbību Savienībā, ir likumīgi pārstāvēts citā dalībvalstī. Dalībvalstu 
iestādēm nebūtu jāizdod iekšzemes rīkojumi ar ekstrateritoriālu ietekmi attiecībā uz 
tādu e-pierādījumu sniegšanu vai saglabāšanu, kurus varētu pieprasīt, pamatojoties 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un 
rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju 
kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.).
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta 
palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības 
atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un 
konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu 
konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā 
kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1. lpp.).
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām 
bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1. lpp.).
11 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību 
aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera 
procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1. lpp.).

12 Padomes Pamatlēmums 2009/948/TI (2009. gada 30. novembris) par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā (OV L 328, 15.12.2009., 42. lpp.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32012L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016L1919


PE642.987v02-00 10/58 RR\1220560LV.docx

LV

uz šo regulu. 
(16) Elektroniskās informācijas vākšanai kriminālprocesos vissvarīgākie pakalpojumu 

sniedzēji ir elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji un konkrēti informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzēji, kas veicina mijiedarbību starp lietotājiem. Tādējādi 
šai regulai vajadzētu attiekties uz abām grupām. Elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzēji ir definēti ▌ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/197213 
▌. Tie ietver savstarpējo saziņu, piemēram, IP balss pārraidi, tūlītējo ziņojumapmaiņu 
un e-pasta pakalpojumus. Šajā regulā ietvertie informācijas sabiedrības pakalpojumu 
veidi ir tie, attiecībā uz kuriem datu glabāšana ir lietotājam sniegtā pakalpojuma 
pamatelements, un jo īpaši attiecas uz sociālajiem tīkliem, ciktāl tie nav elektronisko 
sakaru pakalpojumi, uz tiešsaistes tirgiem, kas sekmē darījumus starp to lietotājiem 
(piemēram, patērētājiem vai uzņēmumiem) un citiem mitināšanas pakalpojumiem, 
tostarp tad, ja pakalpojumu sniedz, izmantojot mākoņdatošanu. 

(17) ▐

(18) Tādu interneta infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, kas saistīti ar nosaukumu un 
numuru piešķiršanu, piemēram, domēna nosaukumu reģistratori un reģistri un 
privātuma un starpnieku pakalpojumu sniedzēji, vai reģionāli interneta reģistri 
interneta protokola (“IP”) adresēm, ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz tādu personu 
noskaidrošanu, kuras ir atbildīgas par ļaunprātīgām vai apdraudētām tīmekļa vietnēm. 
Viņu rīcībā ir dati, pēc kuriem varētu identificēt personu vai struktūru, kas atbildīga 
par kriminālnoziegumā izmantoto tīmekļa vietni, vai noziedzīgas darbības rezultātā 
cietušu personu.

(18a) Rīkojumi saskaņā ar šo regulu būtu jāadresē pakalpojumu sniedzējiem to galvenajā 
uzņēmējdarbības vietā vai šim nolūkam ieceltiem juridiskajiem pārstāvjiem attiecībā 
uz pakalpojumu sniedzējiem, kas neveic uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm, kam 
ir saistoša šī regula. Attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju, kas veic uzņēmējdarbību 
vairāk nekā vienā dalībvalstī – galvenajai uzņēmējdarbības vietai vajadzētu būt tā 
galvenās pārvaldes atrašanās vietai Savienībā, ja vien lēmumi par datu apstrādes 
nolūkiem un līdzekļiem netiek pieņemti citā pakalpojuma sniedzēja 
uzņēmējdarbības vietā Savienībā un ja vien šai citai uzņēmējdarbības vietai nav 
šādu lēmumu īstenošanas pilnvaru – tādā gadījumā par galveno uzņēmējdarbības 
vietu uzskata to, kurā pieņemti šādi lēmumi.

(19) Šī regula reglamentē tikai to datu vākšanu, kurus pakalpojumu sniedzējs ir uzglabājis 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas vai saglabāšanas rīkojuma izdošanas laikā. Regulā 
nav noteikts vispārējs datu saglabāšanas pienākums, kā arī netiek atļauts pārtvert vai 
iegūt uzglabātos datus nākotnē pēc Eiropas e-pierādījumu sniegšanas vai saglabāšanas 
rīkojuma izdošanas. 

(20) Datu kategorijas, uz kurām attiecas šī regula, ietver abonenta datus, informācijas 
plūsmas datus un satura datus.  Šādas kategorijas atbilst daudzu dalībvalstu tiesību 
aktiem, Savienības tiesību aktiem, piemēram, Direktīvai 2002/58/EK, un Tiesas 
judikatūrai, kā arī starptautiskajām tiesībām, jo īpaši Eiropas Padomes Konvencijai 
par kibernoziegumiem (CETS Nr. 185) (“Budapeštas konvencija”).

(21) Ir lietderīgi nošķirt abonenta datus kā īpašu datu kategoriju, ko izmanto šajā regulā. 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.).
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Abonenta dati tiek vākti, lai identificētu ar tiem saistīto lietotāju, un pamattiesību 
aizskāruma līmenis ir mazāks nekā citu sensitīvāku datu kategoriju gadījumā.

(22) No otras puses, informācijas plūsmas dati parasti tiek prasīti ar mērķi iegūt daudz 
privātāku informāciju, piemēram, par lietotāja kontaktiem un atrašanās vietu, un tos 
var izmantot, lai izveidotu attiecīgās personas visaptverošu profilu. Tāpēc 
sensitivitātes ziņā informācijas plūsmas dati ir pielīdzināmi satura datiem.

(22a) IP adreses var būt ļoti svarīgs sākumpunkts kriminālizmeklēšanā, kurā aizdomās 
turētā identitāte nav zināma. Saskaņā ar ES acquis, kā to interpretējusi Eiropas 
Savienības Tiesa, IP adreses ir uzskatāmas par personas datiem, un tām ir jābūt 
pilnībā aizsargātām saskaņā ar ES datu aizsardzības acquis. Turklāt noteiktos 
apstākļos tās var uzskatīt par informācijas plūsmas datiem. Tomēr konkrētas 
kriminālizmeklēšanas nolūkā tiesībaizsardzības iestādes var pieprasīt IP adresi, tikai 
lai identificētu lietotāju un vēlākā posmā – abonenta vai reģistrētā lietotāja vārdu 
vai adresi. Šādos gadījumos ir lietderīgi piemērot tādu pašu režīmu, kāds 
piemērojams abonentu datiem, kā noteikts šajā regulā.

(22b) Metadatus var apstrādāt un analizēt vieglāk nekā satura datus, jo tie jau ir iestrādāti 
strukturētā un standartizētā formātā, bet, ja tie iegūti no elektronisko sakaru 
pakalpojumiem vai protokoliem, tie var atklāt arī ļoti sensitīvu un personisku 
informāciju. Tādēļ ir būtiski, ka tad, ja citu elektronisko sakaru pakalpojumu vai 
protokolu metadatus glabā, pārsūta, izplata vai ar tiem apmainās, izmantojot 
attiecīgos pakalpojumus / pakalpojumu sniedzējus, tos uzskata par satura datiem.

(23) Visās datu kategorijās ir ietverti personas dati, un tādējādi uz tiem attiecas aizsardzības 
pasākumi saskaņā ar Savienības datu aizsardzības acquis. Tomēr šīm kategorijām ir 
atšķirīga ietekmes intensitāte uz pamattiesībām, jo īpaši tas attiecas uz abonenta 
datiem, no vienas puses, un uz informācijas plūsmas un satura datiem, no otras puses. 
Lai gan abonenta dati un IP adreses varētu būt noderīgi, lai izmeklēšanā gūtu pirmās 
norādes par aizdomās turētās personas identitāti, informācijas plūsmas un satura dati 
kā pierādījumu materiāls bieži vien ir lietderīgāki, un rezultātā uz to pamata varētu 
izvirzīt apsūdzību aizdomās turētajai personai. Tādēļ ir būtiski, lai šis instruments 
aptvertu visas šīs datu kategorijas. Ņemot vērā atšķirīgo pamattiesību aizskāruma 
līmeni, tiek piemēroti dažādi aizsardzības pasākumi un nosacījumi šādu datu 
iegūšanai.

(24) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojums ir izmeklēšanas pasākumi, kas būtu jāizdod tikai saistībā ar konkrētiem 
kriminālprocesiem par konkrētu, jau izdarītu noziedzīgu nodarījumu, pirms tam katrā 
atsevišķā lietā individuāli izvērtējot samērīgumu un nepieciešamību, ņemot vērā 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas tiesības.

(25) ▐

(26) Šī regula būtu jāpiemēro pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus 
Savienībā, un šajā regulā paredzētos rīkojumus var izdot tikai attiecībā uz datiem, kas 
attiecas uz Savienībā piedāvātiem pakalpojumiem. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti 
tikai ārpus Savienības, neietilpst šīs regulas darbības jomā.

(27) Lai noteiktu, vai pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, 
nepieciešams izvērtēt, vai ir acīmredzams, ka pakalpojumu sniedzējs ir nodomājis 
piedāvāt pakalpojumus datu subjektiem (vai nu fiziskām personām, vai juridiskām 
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personām) vienā vai vairākās Savienības dalībvalstīs. Tomēr tiešsaistes saskarnes 
pieejamība vien, piemēram, pakalpojumu sniedzēja vai starpnieka tīmekļvietne, e-
pasta adrese vai cita kontaktinformācija, vai valoda, ko arī izmanto dalībvalstī, 
nebūtu jāuzskata par pietiekamu nosacījumu, lai apstiprinātu šādu nodomu.

(28) Nosakot šīs regulas piemērošanas jomu, par nozīmīgu faktoru būtu uzskatāma arī 
būtiska saistība ar Savienību. Būtu uzskatāms, ka šāda būtiska saikne ar Savienību 
noteikti pastāv, ja pakalpojumu sniedzējam Savienībā ir uzņēmums. Ja šāda 
uzņēmuma nav, būtiskas saiknes ar Savienību kritērijs būtu jānovērtē, pamatojoties uz 
to, vai vienā vai vairākās dalībvalstīs ir būtisks lietotāju skaits un vai darbības tiek 
vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. Darbību vēršana uz vienu vai vairākām 
dalībvalstīm būtu jānosaka, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū 
tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī parasti lietotās valodas vai valūtas, vai 
iespēja pasūtīt preces vai pakalpojumus ▌. 

(28a) Situācijas, kurās ir tieši draudi personas dzīvībai vai fiziskajai integritātei, būtu 
jāuzskata par ārkārtas gadījumiem, un pakalpojumu sniedzējam un izpildes iestādei 
būtu jāparedz īsāki termiņi. Ja kritiskās infrastruktūras darbības traucējumi vai 
iznīcināšana tieši radītu tūlītēju risku personas dzīvībai vai fiziskajai integritātei, 
šāda situācija arī būtu jāuzskata par ārkārtas gadījumu saskaņā ar ES tiesību 
aktiem.

 (29) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums būtu jāizdod tikai tad, ja tas ir 
nepieciešams un samērīgs, ņemot vērā aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
tiesības un noziedzīgā nodarījuma smagumu. Novērtējumā būtu jāņem vērā, vai 
rīkojums ar tādiem pašiem nosacījumiem varētu būt izdots līdzīgā vietējā lietā, vai ir 
pietiekami iemesli uzskatīt, ka ir izdarīts noziegums, vai tas ir pietiekami smags, lai 
pamatotu datu pārrobežu sniegšanu, un vai pieprasītā informācija ir būtiska 
izmeklēšanai. Rīkojumam nevajadzētu pārsniegt leģitīmā mērķa sasniegšanai stingri 
nepieciešamo, proti, iegūt attiecīgos un nepieciešamos datus, kas kalpotu kā 
pierādījums tikai konkrētajā lietā, un tas būtu jāattiecina tikai uz tādu konkrētu 
personu datiem, kurām ir tieša saikne ar konkrēto tiesvedību. Tiešajai saiknei starp 
personu, kuras dati tiek pieprasīti, un konkrētās tiesvedības mērķi vienmēr jābūt 
pierādāmai.

(30) Ja tiek izdots Eiropas e-pierādījumu sniegšanas vai saglabāšanas rīkojums, tā 
izdošanas vai validācijas procesā vienmēr būtu jāiesaista tiesu iestāde. Ņemot vērā 
informācijas plūsmas un satura datu sensitīvo būtību, Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojuma izdošana vai validācija šo kategoriju datu sniegšanas vajadzībām 
ir jāpārskata tiesnesim. Tā kā abonentu dati ir mazāk sensitīvi, Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojumus to izpaušanai var izdot vai validēt arī kompetenti prokurori, ja 
šāds prokurors spēj objektīvi pildīt savus pienākumus. Ja to paredz valsts tiesību 
akti, rīkojuma izpildei varētu būt nepieciešama izpildes valsts tiesas procesuāla 
iesaistīšanās.

(30a) Kompetentā izdevējiestāde būtu jāuzskata par neatkarīgu, ja saistībā ar lēmuma 
pieņemšanu tā konkrētajā lietā nav ne tieši, ne netieši pakļauta izpildvaras, 
piemēram, tieslietu ministra, norādījumiem vai instrukcijām. Minētā neatkarība 
būtu jāuzskata par pastāvošu, ja, pamatojoties uz atbilstīgiem tiesību aktu 
noteikumiem un iestāžu sistēmu, kompetentā izdevēja iestāde ir spējīga pildīt savus 
pienākumus objektīvi un rīkojas neatkarīgi, pildot savus pienākumus, kas ir 
raksturīgi Eiropas e-pierādījumu sniegšanas vai saglabāšanas rīkojuma izdošanai, 
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ņemot vērā visus apsūdzošos un attaisnojošos pierādījumus, un ja attiecīgā iestāde 
netiek pakļauta riskam, ka ārēji norādījumi vai instrukcijas ietekmē tās lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras.

(31) Tā paša iemesla dēļ ir jānošķir šīs regulas materiālā piemērošanas joma: rīkojumus par 
abonentu un IP adrešu datu sniegšanu tikai personas identificēšanas nolūkā var 
izdot par jebkuru noziedzīgu nodarījumu, savukārt attiecībā uz piekļuvi informācijas 
plūsmas un satura datiem vajadzētu piemērot stingrākas prasības, lai atspoguļotu šādu 
datu sensitīvo būtību. Lai nodrošinātu proporcionalitātes principa un iesaistīto personu 
tiesību ievērošanu, proporcionālāku pieeju ļauj nodrošināt šajā regulā noteiktais 
slieksnis kopā ar vairākiem citiem ex ante un ex post nosacījumiem un aizsardzības 
pasākumiem. Tajā pašā laikā slieksnim nevajadzētu ierobežot instrumenta efektivitāti 
un tā praktisku izmantošanu. Atļaujot izdot rīkojumus tādu nodarījumu izmeklēšanā, 
par kuriem paredzēts maksimālais brīvības atņemšanas sods uz vismaz trīs gadiem, 
instrumenta darbības joma tiek ierobežota attiecībā uz smagākiem noziegumiem, 
pārmērīgi neierobežojot tā praktisku izmantošanu. Tas izslēdz no darbības jomas 
ievērojamu skaitu noziegumu, kas dalībvalstīs tiek uzskatīti par mazāk smagiem, par 
ko liecina mazāks piemērojamais maksimālais sods. Turklāt tā priekšrocība ir 
vienkāršā praktiskā izmantošana.

(32) Noteiktu nodarījumu gadījumā informācija parasti būs pieejama tikai elektroniskā 
formā, kam ir raksturīgs īslaicīgums. Tas attiecas uz kibernoziegumiem, pat tādiem, 
kuri būtībā un paši par sevi nav uzskatāmi par smagiem noziegumiem, taču var radīt 
ievērojamu vai būtisku kaitējumu, jo īpaši gadījumos, kad to ietekme uz atsevišķiem 
indivīdiem ir neliela, taču nodarītā kaitējuma apjoms ir liels un vispārējs. Vairākumā 
gadījumu, kad nodarījums tiek izdarīts, izmantojot informācijas sistēmu, tāda paša 
sliekšņa piemērošana kā citiem nodarījumu veidiem var novest pie nesodāmības. Tas 
pamato regulas piemērošanu arī tiem nodarījumiem, par kuriem piemēro sodu ar 
brīvības atņemšanu līdz trīs gadiem. Par citiem teroristu nodarījumiem, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2017/541/ES14, kā arī par nodarījumiem, 
kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālu izmantošanu, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/93/ES15, nav jāpiemēro 
minimālais maksimālais trīs gadu slieksnis.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Imunitāte un privilēģijas, kas var attiekties uz personu kategorijām (piemēram, 
diplomātiem) vai īpaši aizsargātām attiecībām (piemēram, advokāta un klienta saziņas 
konfidencialitāte, avota konfidencialitāte), vai noteikumi par preses brīvību un vārda 
brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, ir minēti citos savstarpējās atzīšanas instrumentos, 
piemēram, Eiropas izmeklēšanas rīkojumā. Savienības tiesību aktos nav vienotas 
definīcijas tam, kas ir imunitāte vai privilēģija. Tāpēc minētie jēdzieni ir precīzi 
jādefinē valstu tiesību aktos. Tajos var iekļaut ne tikai aizsardzības pasākumus, kas 
attiecas uz medicīnas personālu (piemēram, ārstiem), juridisko profesiju 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma 
apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI 
(OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).
15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas 
vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.).
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pārstāvjiem, garīdzniekiem vai kā citādi aizsargātiem padomniekiem, bet arī 
noteikumus par preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos (kas 
attiecas, piemēram, uz žurnālistiem), pat ja tos ne vienmēr uzskata par privilēģiju 
vai imunitātes formām. Tādējādi piemērojamie valsts tiesību akti būtu jāņem vērā jau 
rīkojuma izdošanas brīdī, jo izdevējiestāde rīkojumu var izdot tikai tad, ja tas ar 
tādiem pašiem nosacījumiem varētu būt izdots līdzīgā vietējā lietā. Papildus šim 
pamatprincipam imunitāte un privilēģijas, kas aizsargā datus izpildes valstī, cik vien 
iespējams būtu jāņem vērā izdevējvalstī tādā pašā veidā kā tad, ja tos paredzētu 
izdevējvalsts tiesību akti. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad izpildes valsts 
tiesību akti nodrošina lielāku aizsardzību, nekā to nodrošina izdevējvalsts tiesību akti. 
Kā papildu drošības līdzeklis šie aspekti būtu jāņem vērā ne tikai tad, kad tiek izdots 
rīkojums, bet arī vēlāk, ziņošanas procedūras laikā vai izvērtējot attiecīgo datu 
atbilstību un pieņemamību attiecīgajā kriminālprocesa posmā, un izpildes procedūras 
gadījumā šie aspekti būtu jāņem vērā izpildes iestādei.

(36) Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu var izdot par jebkuru noziedzīgu 
nodarījumu, ja šāds rīkojums ar tādiem pašiem nosacījumiem varētu būt izdots 
līdzīgā vietējā lietā izdevējvalstī, ja ir pietiekami iemesli uzskatīt, ka ir izdarīts 
noziegums, ja tas ir pietiekami smags, lai pamatotu datu pārrobežu saglabāšanu, un 
ja pieprasītā informācija ir būtiska attiecīgajai izmeklēšanai. Tas attiecas tikai uz 
konkrētu personu datiem, kam ir tieša saikne ar šajā regulā minēto konkrēto 
tiesvedību, un tiešajai saiknei starp personu, kuras dati tiek pieprasīti, un konkrētās 
apstrādes nolūku vienmēr jābūt pierādāmai. Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojumu mērķis ir novērst attiecīgo datu izņemšanu, dzēšanu vai grozīšanu situācijās, 
kad šo datu sniegšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

(37) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumi būtu jāadresē 
pakalpojuma sniedzējam galvenajā uzņēmējdarbības vietā, kurā atrodas datu 
pārzinis, vai pakalpojuma sniedzēja izraudzītajam juridiskajam pārstāvim gadījumā, ja 
pakalpojuma sniedzēji neveic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kam šī regula ir saistoša. 
Vienlaikus tas būtu tieši jāadresē izpildes iestādei.

(38) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumi 
būtu jānosūta, izmantojot Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma sertifikātu 
(EPOC) vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikātu (EPOC-PR). 
Sertifikātos vajadzētu būt norādītai tādai pašai obligātai informācijai kā rīkojumos. 
Vajadzības gadījumā sertifikāts būtu jātulko (vienā no) izpildes valsts un 
pakalpojuma sniedzēja oficiālajā(m) valodā(m) vai citā oficiālajā valodā, ko 
dalībvalsts vai pakalpojumu sniedzējs ir akceptējuši par pieņemamu. Šajā sakarā 
būtu jāļauj dalībvalstīm jebkurā laikā Komisijai iesniegtajā deklarācijā norādīt, ka 
tās pieņems EPOC un EPOC-PR tulkojumus vienā vai vairākās Savienības 
oficiālajās valodās, kas nav kāda no attiecīgās dalībvalsts oficiālajām valodām. 
Komisijai būtu jānodrošina, ka deklarācijas ir pieejamas visām dalībvalstīm un 
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam.

(39) Kompetentajai izdevējiestādei EPOC vai EPOC-PR būtu jānosūta tieši adresātiem, 
izmantojot kopēju Eiropas digitālās apmaiņas sistēmu, ko Komisija izveidojusi līdz 
[šīs regulas piemērošanas datums]. Šai sistēmai būtu jāpiedāvā droši kanāli atļautai 
pārrobežu saziņai, rīkojumu un pieprasīto datu autentifikācijai un pārsūtīšanai 
starp kompetentajām iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, garantējot efektīvu, 
uzticamu un raitu attiecīgās informācijas apmaiņu un augstu drošības, 
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konfidencialitātes un integritātes līmeni, kā arī nepieciešamo privātuma un 
personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2018/172516, Regulu (ES) 2016/679, Direktīvu (ES) 2016/680 un Direktīvu 
2002/58/EK. Šajā nolūkā būtu jāizmanto atvērta un plaši izmantota moderna 
elektroniskā paraksta un šifrēšanas tehnoloģija. Sistēmai būtu arī jāļauj adresātiem 
iegūt rakstisku apliecinājumu saskaņā ar nosacījumiem, kas ļauj adresātiem noteikt 
rīkojuma un izdevējiestādes autentiskumu, ievērojot personas datu aizsardzības 
noteikumus.

(39a) Ja pakalpojumu sniedzēji vai dalībvalstis jau ir izveidojušas īpašas sistēmas vai citus 
drošus kanālus datu pieprasījumu apstrādei tiesībaizsardzības nolūkos, vajadzētu 
būt iespējai šādas sistēmas vai kanālus savstarpēji savienot ar šo kopējo Eiropas 
digitālās apmaiņas sistēmu.

 (40) Saņemot EPOC abonenta datiem vai IP adresēm gadījumos, kad vienīgais mērķis ir 
personas identificēšana, pakalpojumu sniedzējam būtu jānodrošina, ka pieprasītie 
dati izdevējiestādei tiek nosūtīti ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc EPOC saņemšanas un 
16 stundu laikā ārkārtas gadījumos. Ja izpildes iestāde nolemj noteiktajos termiņos 
atsaukties uz kādu no šajā regulā minētajiem neatzīšanas vai neizpildes iemesliem, 
tai par savu lēmumu būtu nekavējoties jāinformē izdevējiestāde un pakalpojumu 
sniedzējs. Izdevējiestādei dati būtu jādzēš. Ja prasītie dati vēl nav pārsūtīti 
izdevējiestādei, pakalpojuma sniedzējs, kam rīkojums ir adresēts, datus pārsūtīt 
nedrīkst. 

(40a) Saņemot EPOC informācijas plūsmas vai satura datiem, pakalpojumu sniedzējam 
būtu jārīkojas ātri, lai pieprasītos datus saglabātu. Ja izpildes iestāde noteiktajos 
termiņos ir izmantojusi iespēju atsaukties uz kādu no šajā regulā minētajiem 
neatzīšanas vai neizpildes iemesliem, tai par savu lēmumu būtu nekavējoties 
jāinformē izdevējiestāde un pakalpojumu sniedzējs. Ja uz izdevējvalsti attiecas LES 
7. panta 1. punktā vai 7. panta 2. punktā minētā procedūra, pakalpojumu 
sniedzējam pieprasītie dati būtu jāpārsūta tikai pēc tam, kad ir saņemts skaidrs 
rakstisks apstiprinājums no izpildes iestādes. Neskarot šo īpašo nosacījumu, 
gadījumos, kad izpildes iestāde noteiktajos termiņos nav izmantojusi iespēju 
atsaukties uz kādu no šajā regulā paredzētajiem iemesliem, pakalpojuma sniedzējam 
būtu jānodrošina, ka prasītie dati nekavējoties tiek pārsūtīti tieši izdevējiestādei vai 
tiesībaizsardzības iestādēm, kā norādīts EPOC. 

(41) ▐

(42) Saņemot Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikātu (EPOC-PR), 
pakalpojumu sniedzējam vajadzētu rīkoties ātri, lai saglabātu pieprasītos datus ne 
ilgāk kā 60 dienas. 60 dienu periods ir aprēķināts, lai varētu aktivizēt oficiālu e-
pierādījumu sniegšanas pieprasījumu. To var pagarināt tikai vēl uz 30 dienām, ja 
tas ir nepieciešams nolūkā veikt turpmāku novērtējumu par datu būtiskumu 
notiekošajās izmeklēšanās, lai novērstu, ka potenciāli svarīgi dati tiek zaudēti pirms 
Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma beigām. Ja izdevējiestāde adresātiem 
šajos laika periodos iesniedz nākamo Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu, 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās 
un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV 
L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
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pakalpojumu sniedzējam dati būtu jāturpina saglabāt tik ilgi, cik nepieciešams 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpildei. 

(42a) Lai pakalpojuma sniedzējs varētu risināt problēmas gadījumos, kad EPOC vai 
EPOC-PR varētu būt formas vai satura ziņā nepilnīgs, kad tajā ir acīmredzamas 
kļūdas vai trūkst informācijas rīkojuma izpildei, ir jānosaka saziņas kārtība, kādā 
pieprasīt izdevējiestādei precizējumu vai vajadzības gadījumā labojumu. Turklāt var 
būt gadījumi, kad pakalpojumu sniedzējs nevar sniegt informāciju nepārvaramas 
varas vai faktiskas neiespējamības apstākļos, kas nav radušies pakalpojumu 
sniedzēja dēļ, vai nevar to sniegt izsmeļoši vai savlaicīgi kādu citu iemeslu dēļ. Šādi 
iemesli varētu būt tehniski vai operacionāli (piemēram, darbības ierobežojumi 
maziem un vidējiem uzņēmumiem). Šādos gadījumos pakalpojumu sniedzējam būtu 
arī atkal jāsazinās ar izdevējiestādēm un jāsniedz piemēroti pamatojumi, kā arī 
gadījumos, kad tas uzskata, ka rīkojums ir acīmredzami ļaunprātīgs vai pārmērīgs, 
piemēram, rīkojums, ar ko pieprasa sniegt datus, kas attiecas uz nenoteiktu personu 
grupu ģeogrāfiskā apgabalā vai kam nav saistības ar konkrētu kriminālprocesu, 
acīmredzami ignorētu nosacījumus Eiropas e-pierādījumu sniegšanas vai 
saglabāšanas rīkojuma izdošanai. Tādēļ saziņas procedūrai kopumā būtu 
jānodrošina iespēja izdevējiestādei agrīnā posmā labot vai pārskatīt EPOC vai 
EPOC-PR. Ja ir nepieciešams precizējums vai labojums, izdevējiestādei būtu 
jāreaģē nekavējoties un ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Ja izdevējiestāde nereaģē, 
rīkojums būtu jāatzīst par spēkā neesošu. Ja attiecīgie nosacījumi ir izpildīti, 
izdevējiestādei būtu jānosaka jauns termiņš vai jāatsauc rīkojums. Lai garantētu 
datu pieejamību, pakalpojumu sniedzējam šīs procedūras laikā būtu jāsaglabā 
prasītie dati, kad vien iespējams.

(42b) Neatkarīgi no savstarpējas uzticēšanās principa izpildes iestādei vajadzētu būt 
iespējai atteikties atzīt Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpildi, ja šāds 
atteikums ir balstīts uz to, ka šajā regulā noteiktie Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojuma izdošanas nosacījumi nav izpildīti vai ka tie nav pamatoti ar citiem īpašiem 
iemesliem, kas minēti šajā regulā.

(42c) Ne bis in idem princips ir viens no Savienības tiesību pamatprincipiem, kā atzīts 
Hartā un izvērsts Tiesas judikatūrā. Tāpēc gadījumos, kad izpildes iestāde izvērtē 
rīkojumu, tai būtu jāatsakas izpildīt Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu, ja 
tā būtu pretrunā minētajam principam.

(42d) Turklāt, ja izpildes iestāde izvērtē rīkojumu un ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpilde nebūtu saderīga ar dalībvalsts 
pienākumiem saskaņā ar LES 6. pantu un Hartu, izpildes iestādei būtu jāatsakās 
izpildīt Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu.

(42e) Turklāt, ja Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma atzīšana vai izpilde nozīmētu 
imunitātes vai privilēģiju pārkāpšanu izpildes valstī, izpildes iestādei būtu jānoraida 
minētais rīkojums gadījumos, kad izpildes iestāde to izvērtē.

(42f) Ņemot vērā to, ka Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumi attiecībā uz 
informācijas plūsmas un satura datiem ir stingrāki, izpildes iestādes rīcībā vajadzētu 
būt papildu fakultatīviem neatzīšanas un neizpildes iemesliem attiecībā uz šīm datu 
kategorijām.

(43) Tā kā personas, kuras dati tiek pieprasīti, informēšana ir būtisks datu aizsardzības 
tiesību un aizstāvības tiesību elements efektīvas pārskatīšanas un tiesiskās 
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aizsardzības nodrošināšanā saskaņā ar LES 6. pantu un Hartu, pakalpojumu 
sniedzējam bez liekas kavēšanās būtu jāinformē persona, kuras dati tiek pieprasīti. 
Informējot personu, pakalpojumu sniedzējam būtu jāveic vajadzīgie modernie 
operatīvie un tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu EPOC vai EPOC-PR un sniegto 
vai saglabāto datu drošību, konfidencialitāti un integritāti. 

(43a) Ja vien tas ir nepieciešami un samērīgi, lai netraucētu attiecīgo kriminālprocesu vai 
lai aizsargātu citas personas pamattiesības, izdevējiestāde, pienācīgi ņemot vērā 
pasākuma ietekmi uz tās personas pamattiesībām, kuras dati tiek pieprasīti, var 
pieprasīt pakalpojumu sniedzējam neinformēt personu, kuras dati tiek pieprasīti, 
pamatojoties uz tiesas rīkojumu, un šim rīkojumam vajadzētu būt pienācīgi 
pamatotam, tajā būtu jāprecizē konfidencialitātes pienākuma ilgums un tas būtu 
periodiski jāpārskata. Ja izdevējiestāde lūdz pakalpojumu sniedzējam neinformēt 
personu, izdevējiestādei par datu sniegšanu vai saglabāšanu bez liekas kavēšanās 
būtu jāinformē persona, kuras dati tiek pieprasīti. Minētās informācijas sniegšana 
varētu novilcināt, ja tas ir nepieciešami un samērīgi, ņemot vērā aizdomās turētās 
un apsūdzētās personas tiesības un neskarot tiesības uz aizstāvīb un efektīvu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Informācijā lietotājiem būtu jāietver 
informācija par visiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
šajā regulā.

(43b) Elektronisko informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo regulu, nedrīkst izmantot tikai 
tās tiesvedības nolūkiem, kurai tā iegūta saskaņā ar šo regulu, izņemot gadījumus, 
kad ir tieši apdraudēta personas dzīvība vai fiziskā integritāte. Ja kritiskās 
infrastruktūras darbības traucējumi vai iznīcināšana tieši radītu tūlītēju risku 
personas dzīvībai vai fiziskajai integritātei, šāda situācija saskaņā ar ES tiesību 
aktiem arī būtu jāuzskata par tiešu apdraudējumu personas dzīvībai vai fiziskajai 
integritātei.

(43c) Elektroniska informācija, kas iegūta, pārkāpjot jebkuru no šīs regulas 
nosacījumiem, bez liekas kavēšanās būtu jādzēš. Arī elektroniska informācija, kas 
vairs nav nepieciešama izmeklēšanai vai tiesvedībai, saistībā ar kuru tā ir sniegta vai 
saglabāta, tostarp iespējamai pārsūdzībai, nekavējoties būtu jādzēš, ja vien tas 
neietekmētu aizdomās turētās vai apsūdzētās personas aizstāvības tiesības. Šajā 
nolūkā būtu jānosaka, ka nepieciešamība glabāt elektronisko informāciju tiek 
periodiski pārskatīta. Persona, kuras dati tika pieprasīti, būtu jāinformē par 
dzēšanu.

(43d) Elektroniskā informācija, kas iegūta, pārkāpjot šo regulu, nedrīkstētu būt 
pieņemama tiesā. Tam būtu jāattiecas arī uz visiem gadījumiem, kad nav izpildīti 
šajā regulā noteiktie kritēriji. Ja elektroniskā informācija ir iegūta, pirms tiek 
izmantots kāds no šajā regulā uzskaitītajiem neatzīšanas iemesliem, arī šāda 
informācija nedrīkstētu būt pieņemama tiesā. Novērtējot saskaņā ar šo regulu 
iegūtās informācijas pieņemamību, kompetentajām tiesu iestādēm jebkurā 
tiesvedības posmā būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas aizstāvības tiesības un 
godīgums tiesvedībā. Veicot šādu novērtējumu, kompetentajām tiesu iestādēm būtu 
arī pienācīgi jāņem vērā, vai ir izpildīti šajā regulā noteiktie kritēriji, jo īpaši, ja 
pieprasītos datus varētu aizsargāt imunitāte vai privilēģijas.

(43e) Ja pakalpojumu sniedzējs pieprasa, izdevējvalstij būtu jāatlīdzina pamatotās 
izmaksas, kas pakalpojumu sniedzējam radušās saistībā ar Eiropas elektroniskās 
informācijas sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
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vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma izpildi. Šajā nolūkā dalībvalstīm 
būtu jāinformē Komisija par atlīdzināšanas noteikumiem, kas Komisijai būtu 
jāpublisko. Ja praktisku iemeslu dēļ, piemēram, pakalpojumu sniedzēja 
ekonomiskais lielums, atšķirīgi valodu režīmi starp izdevējvalsti un izpildes valsti vai 
atšķirīgi valsts noteikumi izmaksu atlīdzināšanai starp šīm valstīm, pakalpojumu 
sniedzējam būtiski ir apgrūtināta iespēja pieprasīt no izdevējvalsts atlīdzināt 
izmaksas, kas saistītas ar Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma vai Eiropas 
izmeklēšanas rīkojuma izpildi, pakalpojumu sniedzējam vajadzētu būt tiesībām 
pieprasīt izmaksu atlīdzināšanu no izpildes valsts. Ja pakalpojumu sniedzējs izvēlas 
izpildes valsti, izdevējvalstij šīs izmaksas būtu jāatlīdzina izpildes valstij.

(43f) Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šajā 
regulā noteikto pienākumu nepildīšanu. Šīm sankcijām vajadzētu būt efektīvām, 
samērīgām un atturošām. Nosakot piemērotas sankcijas par pakalpojumu sniedzēju 
pārkāpumiem, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā visi attiecīgie apstākļi, 
piemēram, pārkāpuma raksturs, smagums un ilgums, vai tas ir izdarīts ar nolūku 
vai nolaidības dēļ un vai pakalpojumu sniedzējs iepriekš ir saukts pie atbildības par 
līdzīgiem pārkāpumiem. Šajā sakarā īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumiem.

(43g) Ja pakalpojumu sniedzējs rīkojas ar pienācīgu rūpību, jo īpaši attiecībā uz datu 
aizsardzības pienākumiem, un saskaņā ar šo regulu ir pieprasījis izdevējiestādei 
paskaidrojumu vai pamatojumu, to nevajadzētu saukt pie atbildības par sekām, ko 
radījusi jebkāda kavēšanās. Turklāt sankcijas, ko pakalpojumu sniedzējam piemēro 
par šajā regulā noteikto pienākumu nepildīšanu, būtu jāatceļ, ja rīkojums ir sekmīgi 
apstrīdēts saskaņā ar šo regulu. 

(44) Ja pakalpojumu sniedzējs neievēro EPOC noteiktos termiņos vai EPOC-PR, 
nesniedzot pietiekamu pamatojumu, un ja attiecībā uz EPOC izpildes iestāde nav 
atsaukusies ne uz vienu no šajā regulā paredzētajiem iemesliem, izdevējiestāde var 
lūgt izpildes valsts kompetento iestādi izpildīt rīkojumu. Šādā gadījumā izpildes 
valstij būtu oficiāli jāpieprasa pakalpojumu sniedzējam izpildīt rīkojumu, informējot 
pakalpojumu sniedzēju par iespēju iebilst pret izpildi, atsaucoties uz vienu no 
iemesliem, kas ir pakalpojumu sniedzēja rīcībā, lai saskaņā ar šo regulu labotu vai 
pārskatītu rīkojumu. Ja pakalpojumu sniedzējs joprojām nepilda savus pienākumus, 
dalībvalstīm būtu jāpiemēro sankcija saskaņā ar šo regulu.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Papildus personām, kuru dati tiek pieprasīti, izmeklēšanas pasākums var ietekmēt arī 
trešās valsts tiesību aktus. Šādās situācijās tiesu iestāžu sadarbība, pamatojoties uz 
starptautiskiem nolīgumiem, parasti būtu vispiemērotākais veids, kā pieprasīt 
elektronisku informāciju, ja rodas tiesību normu kolīzija ar trešo valsti. Neskarot 
šādus starptautiskus nolīgumus un lai nodrošinātu trešo valstu suverēno interešu 
atzīšanu, aizsargātu attiecīgo personu un novērstu pretrunīgus pienākumus pakalpojumu 
sniedzējiem, šis instruments nodrošina īpašu pārskatīšanas mehānismu, saskaņā ar kuru 
pakalpojumu sniedzējs vai izpildes iestāde uzskata, ka Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma prasību 
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ievērošana būtu pretrunā trešās valsts tiesību aktiem, kas ir piemērojami un ar ko 
attiecīgos datus izpaust ir aizliegts.

(48) Šim nolūkam, ja pakalpojumu sniedzējs vai izpildes iestāde uzskata, ka Eiropas e-
pierādījumu sniegšanas rīkojums vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums 
konkrētajā gadījumā būtu saistīts ar tāda juridiska pienākuma pārkāpumu, kas izriet no 
trešās valsts tiesību aktiem, tam bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 10 dienu laikā 
pēc rīkojuma saņemšanas būtu jāinformē izdevējiestāde un attiecīgie adresāti, tādējādi 
apturot rīkojuma izpildi. Šādā paziņojumā būtu jāietver visa būtiskā informācija par 
trešās valsts tiesību aktiem, to piemērojamību attiecīgajai lietai un pretrunīgā 
pienākuma raksturojums. Tad 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 
izdevējiestādei būtu jāpārskata Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums vai Eiropas 
e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums, ņemot vērā kritērijus, tostarp attiecīgajos 
tiesību aktos aizsargātās intereses, saistību starp noziedzīgo nodarījumu un trešo 
valsti, saistību starp pakalpojumu sniedzēju un trešo valsti, izdevējvalsts intereses 
iegūt elektronisko informāciju un iespējamās sekas tiem adresātiem, kas nodrošina 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojuma izpildi. Ja iespējams, prasītie dati būtu jāsaglabā šīs procedūras laikā.

(48a) Izdevējiestādei vajadzētu būt iespējai nepieciešamības gadījumā atsaukt, apstiprināt 
vai pielāgot rīkojumu, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem kritērijiem. Atsaukuma 
gadījumā izdevējiestādei par to būtu nekavējoties jāinformē adresāti. Ja izdevējiestāde 
nolemj apstiprināt rīkojumu, tai par savu lēmumu būtu jāinformē adresāti. Izpildes 
iestādei, pienācīgi ņemot vērā izdevējiestādes lēmumu, 10 dienu laikā pēc 
izdevējiestādes lēmuma saņemšanas būtu jāpieņem galīgais lēmums, pamatojoties uz 
šajā regulā uzskaitītajiem kritērijiem, un par savu galīgo lēmumu jāinformē 
izdevējiestāde un pakalpojumu sniedzējs.

(49) Lai noteiktu pretrunīga pienākuma esamību izskatāmās lietas konkrētajos apstākļos, 
izdevējiestādei un izpildes iestādei saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 un tā, lai 
nebūtu jākavē šajā regulā noteiktie termiņi, būtu jāpieprasa informācija no trešās 
valsts kompetentās iestādes, piemēram, ja pārskatīšanas laikā rodas jautājumi par 
attiecīgās trešās valsts tiesību aktu interpretāciju.

(50) Zināšanas par tiesību aktu interpretāciju var nodrošināt arī ekspertu atzinumi, ja tādi ir 
pieejami. Informācijai un tiesu praksei par trešās valsts tiesību aktu interpretāciju un 
dalībvalstu kolīziju procedūrām vajadzētu būt pieejamai centrālajā platformā, 
piemēram, SIRIUS projektā un/vai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā, lai būtu iespēja 
izmantot citu valstu tiesu uzkrāto pieredzi un zināšanas par tiem pašiem vai līdzīgiem 
jautājumiem. Tam nevajadzētu kavēt jaunu apspriešanos ar trešo valsti, ja tāda ir 
nepieciešama.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐
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(54) ▌ Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu ir būtiski, lai, neskarot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un 
Direktīvu (ES) 2016/680, visām personām, kuru dati tika pieprasīti ar Eiropas e-
pierādījumu sniegšanas rīkojumu vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojumu, izdevējvalstī un izpildes valstī būtu tiesības uz efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem pret šādiem rīkojumiem, tostarp iespēja apstrīdēt rīkojuma 
likumību, arī tā nepieciešamību un samērīgumu. Neskarot izpildes valstī 
nodrošinātās pamattiesību garantijas, būtiskie iemesli, uz kuru pamata ir izdots 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojums, būtu jāapstrīd izdevējvalstī. Izdevējiestādei un izpildes iestādei būtu jāveic 
attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek sniegta informācija par 
iespējām izmantot valsts tiesību aktos noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
tostarp informācija par to, kad šādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi kļūst piemērojami, 
un minētajām iestādēm būtu jānodrošina, ka tos var efektīvi izmantot.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) Lai īstenotu šīs regulas iznākumu, rezultātu un ietekmes uzraudzību, Komisijai būtu 
jāpublicē gada ziņojums par iepriekšējo kalendāro gadu, pamatojoties uz datiem, kas 
iegūti no dalībvalstīm. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāvāc un jāuztur visaptveroša 
statistika no attiecīgajām iestādēm par dažādiem šīs regulas aspektiem, to iedalot pēc 
pieprasīto datu veida, adresātiem (izpildes iestādes adresātiem), pakalpojumu 
sniedzēja, kuram rīkojums adresēts, veida [elektronisko sakaru pakalpojums, 
informācijas sabiedrības pakalpojums vai interneta domēna nosaukums un IP 
numura pakalpojums (piemēram, IP adrešu pakalpojumu sniedzēji, domēnu 
nosaukumu reģistri, domēnu nosaukumu reģistratori vai saistītie starpnieku 
pakalpojumi)] un pēc tā, vai tas bija vai nebija ārkārtas gadījums. Attiecīgā gadījumā 
savāktajos datos būtu jāiekļauj arī norādītie neatzīšanas vai neizpildes iemesli, 
izmantotie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, piemērotās sankcijas, pakalpojumu 
sniedzēja pieprasītās izmaksas un sāktā izpildes procedūra.

(58) Komisijai būtu jāveic šīs regulas izvērtējums, pamatojoties uz pieciem 
kritērijiem: efektivitāte, lietderība, atbilstība, saskaņotība un ES pievienotā vērtība; tam 
būtu jānodrošina pamats ietekmes novērtējumiem un jāietver novērtējums par atkāpju 
izmantošanu (ārkārtas gadījumiem paredzēta atkāpe, atkāpe no lietotāju 
informēšanas principa), kā arī novērtējums par kopējās Eiropas apmaiņas sistēmas 
darbību un šīs regulas darbību saistībā ar Direktīvu 2014/41/ES ▌. Regulāri būtu 
jāvāc informācija šīs regulas izvērtēšanas vajadzībām.

(59) Iepriekš iztulkotu un standartizētu veidlapu izmantošana sekmē sadarbību un 
informācijas apmaiņu starp dažādām tiesu iestādēm, kā arī ar pakalpojumu 
sniedzējiem, ļaujot tiem ātrāk un efektīvāk pārsūtīt elektronisku informāciju 
lietotājam draudzīgā veidā. Veidlapas arī varētu samazināt tulkošanas izmaksas un 
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veicināt augstus kvalitātes standartus. Tāpat atbildes veidlapām būtu jānodrošina 
standartizēta informācijas apmaiņa. Turklāt šīs veidlapas atvieglo statistikas vākšanu.

(60) ▐

(61) Lai iegūtu elektronisku informāciju, pasākumiem, kas pamatojas uz šo regulu, 
nevajadzētu aizstāt Eiropas izmeklēšanas rīkojumus atbilstoši ▌ Direktīvai 2014/41/ES 
vai savstarpējās tiesiskās palīdzības procedūrām. Dalībvalstu iestādēm būtu jāizvēlas 
to situācijai vispiemērotākais instruments, tās var izvēlēties izmantot Eiropas 
izmeklēšanas rīkojumu, pieprasot dažādu veidu izmeklēšanas pasākumus, tostarp, bet 
ne tikai citas dalībvalsts elektroniskās informācijas sniegšanu.

(62) ▐

(63) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, uzlabot pārrobežu elektroniskās informācijas 
nodrošināšanu un iegūšanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs mērķa 
pārrobežu rakstura dēļ, bet var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(64) Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību 
un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties 
šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā un, neskarot minētā protokola 4. pantu, 
Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un regula tām nav saistoša un 
nav jāpiemēro.

(65) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās 
šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(66) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Regulas (ES) 2018/172517 42. panta 2. punktu ir 
notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš 2019. gada 6. 
novembrī18 sniedza atzinumu.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās 
un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 
295, 21.11.2018., 39. lpp.).
18  EDAU Atzinums 7/2019 par priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas e-pierādījumu sniegšanas un 
saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās (2019. gada 6. novembris).
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1. nodaļa. Priekšmets, definīcijas un darbības joma

1. pants

Priekšmets

1. Ar šo regulu paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalsts iestāde 
kriminālprocesa ietvaros var pieprasīt pakalpojumu sniedzējam, kas Savienībā 
piedāvā pakalpojumus un veic uzņēmējdarbību vai, ja neveic uzņēmējdarbību, ir 
juridiski pārstāvēts citā dalībvalstī, sniegt vai saglabāt elektronisko informāciju, 
kuru var izmantot kā pierādījumus, neatkarīgi no datu atrašanās vietas. 

` Dalībvalstu iestādes neizdod iekšzemes rīkojumus ar ekstrateritoriālu ietekmi 
attiecībā uz tādu elektroniskas informācijas sniegšanu vai saglabāšanu, kuru 
varētu pieprasīt, pamatojoties uz šo regulu.

1.a Arī aizdomās turētā vai apsūdzētā persona var pieprasīt Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas vai saglabāšanas rīkojuma izdošanu, ievērojot piemērojamās tiesības 
uz aizstāvību saskaņā ar valsts kriminālprocesu.

2. Ar šo regulu negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas 
noteikti Hartā un LES 6. pantā, tostarp personu, pret kurām notiek kriminālprocess, 
tiesības uz aizstāvību, un tā neskar tiesībaizsardzības, tiesu iestāžu vai pakalpojumu 
sniedzēju jebkādus pienākumus šajā sakarā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1) “Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums” ir lēmums, kuru izdevusi vai validējusi 
dalībvalsts (turpmāk “izdevējvalsts”) tiesu iestāde un kurš adresēts pakalpojumu 
sniedzējam, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā un veic uzņēmējdarbību vai ir 
juridiski pārstāvēts citā dalībvalstī, kam ir saistoša šī regula (turpmāk “izpildes 
valsts”), lai minētais pakalpojumu sniedzējs sniegtu elektronisko informāciju;

(2) “Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums” ir lēmums, kuru izdevusi vai 
validējusi dalībvalsts (turpmāk “izdevējvalsts”) tiesu iestāde un kurš adresēts 
pakalpojumu sniedzējam, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā un veic 
uzņēmējdarbību vai ir juridiski pārstāvēts citā dalībvalstī, kam ir saistoša šī regula 
(turpmāk “izpildes valsts”), lai minētais pakalpojumu sniedzējs saglabātu 
elektronisko informāciju nolūkā vēlāk izpildīt informācijas sniegšanas pieprasījumu;

(3)  “pakalpojumu sniedzējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas attiecībā uz 
personas datiem rīkojas kā datu pārzinis Regulas (ES) 2016/679 nozīmē un sniedz 
vienu vai vairākus šādu kategoriju pakalpojumus:

(a) elektronisko sakaru pakalpojums, kā noteikts [Direktīvas, ar ko izveido Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksu] 2. panta 4. punktā; 
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(b) informācijas sabiedrības pakalpojumi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2015/153519 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
attiecībā uz kuriem datu glabāšana nav lietotājiem sniegtā pakalpojuma 
pamatelements ▌;

(c) interneta domēna nosaukumu un IP numerācijas pakalpojumi, piemēram, IP 
adreses sniedzēji, domēna nosaukumu reģistri, domēna nosaukumu reģistratori 
un saistītie ▌ starpnieku pakalpojumi;

(4) “pakalpojumu piedāvāšana Savienībā” ir: 

(a) iespēja juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs 
izmantot 3. punktā minētos pakalpojumus un

(b) būtiska saikne ar a) apakšpunktā minēto(-ajām) dalībvalsti(-īm); uzskata, ka 
šāda būtiska saikne ar Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma sniedzējam ir 
uzņēmējdarbības vieta Savienībā, vai – ja tādas nav – tad, ja tam ir ievērojams 
skaits lietotāju vienā vai vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir vērstas uz vienu 
vai vairākām dalībvalstīm; 

(5) “galvenā uzņēmējdarbības vieta” attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju, kura 
uzņēmējdarbības vietas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī – tā galvenās pārvaldes 
atrašanās vieta Savienībā, ja vien lēmumi par datu apstrādes nolūkiem un līdzekļiem 
netiek pieņemti citā pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības vietā Savienībā un ja 
vien šai citai uzņēmējdarbības vietai nav šādu lēmumu īstenošanas pilnvaru – tādā 
gadījumā par galveno uzņēmējdarbības vietu uzskata to, kurā pieņemti šādi lēmumi;    

(6) “elektroniska informācija” ir abonenta, informācijas plūsmas vai satura dati, kurus 
pakalpojumu sniedzējs likumīgi glabā brīdī, kad tiek izdots Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas vai saglabāšanas rīkojums, un kuri dalībvalstī tiek pieprasīti, lai tos 
izmantotu par pierādījumiem izmeklēšanā, kriminālvajāšanā un tiesvedībā saistībā 
ar noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

(7) “abonenta dati” ir jebkuri dati, kas iegūti parastā uzņēmējdarbības gaitā un kas 
attiecas uz norādīto vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, pasta vai ģeogrāfisko 
adresi, rēķinu izrakstīšanas un maksājumu datiem, tālruņa numuru vai e-pasta 
adresi, kas identificē abonentu vai klientu, kā arī sniegtā pakalpojuma veidu un 
līguma ar pakalpojuma sniedzēju ilgumu, un kas ir noteikti nepieciešami tikai 
pakalpojuma lietotāja identificēšanai; 

(8)  “informācijas plūsmas dati” ir dati, kas savākti parastā uzņēmējdarbības gaitā un 
attiecas uz ▌: 

(a) sniegtā pakalpojuma veidu un tā ilgumu saistībā ar tehniskiem datiem un 
datiem, ar kuriem identificē saistītos tehniskos pasākumus vai saskarnes, ko izmanto 
abonents vai klients vai ko tam sniedz, un datiem, kas ir saistīti ar pakalpojuma 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā 
(OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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izmantošanas validāciju, izņemot paroles vai citus autentifikācijas līdzekļus, ko 
izmanto paroles vietā un ko nodrošina lietotājs, vai ko izveido pēc lietotāja 
pieprasījuma;

(b) lietotāja piekļuves sesijas pakalpojumam sākumu un beigām, piemēram, 
izmantošanas datums un laiks vai laiks, kad lietotājs ir pieteicies pakalpojumam un 
atteicies no tā;

(c) elektronisko sakaru metadatiem, kas apstrādāti elektronisko sakaru tīklā 
nolūkā nosūtīt, izplatīt elektroniskās saziņas saturu vai apmainīties ar to, tostarp 
datiem, kas izmantoti, lai izsekotu un identificētu saziņas avotu un adresātu, tādiem 
datiem par galiekārtas atrašanās vietu, kurus apstrādā elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanas nolūkā, un saziņas datumu, laiku, ilgumu un veidu;

(9) ▐

(10) “satura dati” ir visi elektroniskā formātā uzglabātie dati, piemēram, teksts, balss, video, 
attēli un skaņa, kas nav abonenta vai informācijas plūsmas dati;

(11) “informācijas sistēma” ir informācijas sistēma, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2013/40/ES20 2. panta a) apakšpunktā; 

(12) “izdevējvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir izdots Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums 
vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums;

(12a) “izdevējiestāde” ir izdevējvalsts iestāde, kas attiecīgajā lietā ir kompetenta izdot 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu vai Eiropas e-pierādījumu 
saglabāšanas rīkojumu;

(13) “izpildes valsts” ir dalībvalsts, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību vai 
kurā tas ir likumīgi pārstāvēts un kurai tiek pārsūtīts Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojums un Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma sertifikāts vai 
Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojuma sertifikāts, lai tā šo rīkojumu ņemtu vērā un izpildītu saskaņā ar šo regulu; 

 (14) “izpildes iestāde” ir izpildes valsts kompetentā iestāde, kurai izdevējiestāde nosūta 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu un Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojuma sertifikātu vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu un Eiropas e-
pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikātu, lai tā šo rīkojumu ņemtu vērā un 
izpildītu saskaņā ar šo regulu; gadījumos, kad to paredz valsts tiesību akti, izpildes 
iestāde var būt izpildes valsts tiesu iestāde;

 (15) “ārkārtas gadījumi” ir situācijas, kad pastāv nenovēršami draudi personas dzīvībai vai 
fiziskai neaizskaramībai.

3. pants
Darbības joma

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/40/ES (2013. gada 12. augusts) par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI (OV L 218, 14.8.2013., 8. lpp.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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1. Šī regula attiecas uz dalībvalstīm un pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā 
pakalpojumus vienā vai vairākās dalībvalstīs, kam šī regula ir saistoša, un kuri veic 
uzņēmējdarbību vai ir juridiski pārstāvēti kādā no šīm dalībvalstīm.

1.a Šī regula neattiecas uz procesiem, kurus izdevējiestāde uzsāk ar nolūku sniegt 
savstarpēju tiesisko palīdzību citai dalībvalstij vai trešai valstij.

2. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumus un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojumus var izdot tikai kriminālprocesa ietvaros un tā nolūkiem gan pirmstiesas, 
gan tiesas posmā. Rīkojumus var izdot arī tiesvedībā par noziedzīgu nodarījumu, par 
kuru izdevējvalstī var saukt pie atbildības vai sodīt juridisku personu. 

3. Šajā regulā paredzētos rīkojumus var izdot tikai par datiem, kas attiecas uz Savienībā 
piedāvātajiem pakalpojumiem, kuri definēti 2. panta 3. punktā.

2. nodaļa. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums, Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojums un sertifikāti

4. pants
Izdevējiestāde

1. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu abonenta datu un IP adrešu iegūšanai 
vienīgi nolūkā noteikt konkrētu personu identitāti, kurām ir tieša saikne ar 3. panta 
2. punktā minētajām konkrētajām procedūrām, var izdot:

(a) tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors, kuru kompetencē ir 
attiecīgā lieta, vai

(b) cita izdevējvalsts noteikta kompetenta iestāde, kura konkrētajā gadījumā rīkojas 
kā izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un kuras kompetencē ir pieprasīt pierādījumu 
vākšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pēc tam, kad ir pārbaudīta Eiropas e-
pierādījumu sniegšanas rīkojuma atbilstība Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojuma izdošanas nosacījumiem atbilstīgi šai regulai, šādu rīkojumu apstiprina 
tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors izdevējvalstī.

2. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu par informācijas plūsmas un satura 
datiem var izdot tikai

(a) tiesnesis, tiesa vai izmeklēšanas tiesnesis, kas ir kompetents attiecīgajā lietā, vai

(b) cita izdevējvalsts noteikta kompetenta iestāde, kura konkrētajā gadījumā rīkojas 
kā izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un kuras kompetencē ir pieprasīt pierādījumu 
vākšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pēc tam, kad ir pārbaudīta Eiropas e-
pierādījumu sniegšanas rīkojuma atbilstība Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojuma izdošanas nosacījumiem atbilstīgi šai regulai, šādu rīkojumu apstiprina 
tiesnesis, tiesa vai izmeklēšanas tiesnesis izdevējvalstī.

3. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu par visām datu kategorijām var izdot
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(a) tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors, kuru kompetencē ir attiecīgā 
lieta, vai

(b) cita izdevējvalsts noteikta kompetenta iestāde, kura konkrētajā gadījumā rīkojas kā 
izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un kuras kompetencē ir pieprasīt pierādījumu 
vākšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pēc tam, kad ir pārbaudīta Eiropas e-
pierādījumu saglabāšanas rīkojuma atbilstība Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojuma izdošanas nosacījumiem atbilstīgi šai regulai, šādu rīkojumu apstiprina 
tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors izdevējvalstī. 

4. Ja rīkojumu ir apstiprinājusi tiesu iestāde saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, 
2. punkta b) apakšpunktu un 3. punkta b) apakšpunktu, minēto iestādi var uzskatīt arī 
par izdevējiestādi Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma sertifikāta un Eiropas 
e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikāta nosūtīšanas vajadzībām.

5. pants

Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izdošanas nosacījumi

1. Izdevējiestāde var izdot Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu tikai tad, ja ir 
izpildīti šajā pantā izklāstītie nosacījumi.

2. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums ir nepieciešams un samērīgs 3. panta 
2. punktā minētās tiesvedības vajadzībām, ņemot vērā attiecīgās personas tiesības. 
Rīkojumu var izdot tikai tad, ja tas ar tādiem pašiem nosacījumiem varētu būt izdots 
līdzīgā vietējā lietā, ja ir pietiekami iemesli uzskatīt, ka ir izdarīts noziegums, ja tas 
ir pietiekami smags, lai pamatotu datu pārrobežu sniegšanu, un ja pieprasītā 
informācija ir būtiska izmeklēšanai. Šāds rīkojums attiecas tikai uz to personu 
datiem, kuras ir tieši saistītas ar konkrēto tiesvedības procesu, kas minēts 3. panta 
2. punktā.

3. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu abonenta datu vai IP adrešu iegūšanai 
vienīgi nolūkā noteikt konkrētu personu identitāti, kurām ir tieša saikne ar 3. panta 
2. punktā minētajām konkrētajām procedūrām, var izdot par visiem noziedzīgiem 
nodarījumiem.

4. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumus par informācijas plūsmas datu vai satura 
datu sniegšanu var izdot tikai par tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
izdevējvalstī ir piemērojams maksimālais brīvības atņemšanas sods vismaz uz 
3 gadiem.

4.a Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumus par informācijas plūsmas datu vai 
satura datu sniegšanu var izdot arī par šādiem nodarījumiem:

(a) par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, ja tie pilnībā vai daļēji ir izdarīti, 
izmantojot informācijas sistēmu:

– nodarījumi, kas definēti Padomes Pamatlēmuma 2001/413/TI 3., 4. un 
5. pantā;

– nodarījumi, kas definēti Direktīvas 2013/40/ES 3. līdz 8. pantā;
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(b) par noziedzīgiem nodarījumiem, kas definēti Direktīvas (ES) 2017/541 3.–
12. pantā un 14. pantā;

(ba) par noziedzīgiem nodarījumiem, kas definēti Direktīvas 2011/93/ES 3.–7. pantā.

5. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumā iekļauj šādu informāciju: 

(a) izdevējiestāde un, attiecīgā gadījumā, validētāja iestāde; informācijas plūsmas un 
satura datu gadījumā un gadījumos, kad uz izdevējvalsti attiecas Līguma par 
Eiropas Savienību 7. panta 1. punktā vai 7. panta 2. punktā minētā procedūra, 
informācija par īpašo procedūru, kas minēta šīs regulas 9. panta 2.a punktā;

(b) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma adresāti, kā minēts 7. pantā;

(c) atsevišķi identificējamas personas vai gadījumos, kad rīkojuma vienīgais mērķis 
ir personas identificēšana, jebkurš cits unikāls identifikators, piemēram, 
lietotājvārds vai pieslēgšanās identifikators;

(d) pieprasīto datu kategorija (abonenta dati, informācijas plūsmas dati vai satura 
dati);

(e) laika periods, par kuru pieprasīts saglabāt datus un kurš ir noteikts pēc iespējas 
konkrētāk;

(f) izdevējvalsts krimināltiesību piemērojamās normas;

(g) ārkārtas situācijās pietiekami pamatoti iemesli;

(h) ▐

(i) pasākuma nepieciešamības un samērīguma pamatojums, pienācīgi ņemot vērā 
pasākuma ietekmi uz to konkrēto personu pamattiesībām, kuru dati tiek 
pieprasīti, un nodarījuma smagumu.

6.  ▐

7. Ja izdevējiestādei ir iemesls uzskatīt, ka pieprasītie dati ir aizsargāti ar imunitāti un 
privilēģijām, kas piešķirtas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
pakalpojumu sniedzējs ir adresāts, vai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kurā persona, par ko dati tiek pieprasīti, uzturas vai kurā tai ir jāievēro dienesta 
noslēpums vai advokāta un klienta saziņas konfidencialitāte, vai ka šādu datu 
izpaušana var ietekmēt attiecīgās dalībvalsts pamatintereses, piemēram, valsts 
drošību un aizsardzību, tad izdevējiestāde pirms Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojuma izdošanas lūdz precizējumu un tādēļ cita starpā vai nu tieši, vai ar Eurojust 
vai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla starpniecību apspriežas ar attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm krimināllietās. Ja izdevējiestāde konstatē, ka pieprasītos 
datus aizsargā šāda imunitāte un privilēģijas vai arī to izpaušana varētu ietekmēt citas 
dalībvalsts pamatintereses, tā neizdod Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu. 

6. pants

Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma izdošanas nosacījumi
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1. Izdevējiestāde var izdot Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu tikai tad, ja ir 
izpildīti šajā pantā izklāstītie nosacījumi.

2. Ja tas ir nepieciešami un samērīgi, šādu rīkojumu var izdot, lai nepieļautu, ka dati tiek 
izņemti, dzēsti vai modificēti, jo var sekot pieprasījums sniegt šos datus savstarpējas 
tiesiskās palīdzības kontekstā, ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu vai ar Eiropas e-
pierādījumu sniegšanas rīkojumu, turklāt nodrošinot, ka ir ņemtas vērā attiecīgās 
personas tiesības. Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumus var izdot par jebkuru 
noziedzīgu nodarījumu gadījumos, kad šāda rīkojuma izdošanu ar tādiem pašiem 
nosacījumiem varētu pieprasīt izdevējvalstī līdzīgā vietējā lietā, un ja ir pietiekams 
iemesls uzskatīt, ka ir izdarīts noziegums, ja noziegums ir pietiekami smags, lai būtu 
pamatota datu pārrobežu saglabāšana, un ja ir pieprasīta izmeklēšanai svarīga 
informācija. Šāds rīkojums attiecas tikai uz to personu datiem, kuras tieši saistītas 
ar konkrēto tiesvedības procesu, kas minēts 3. panta 2. punktā.

3. Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumā ir norādīta šāda informācija: 

(a) izdevējiestāde un attiecīgā gadījumā validētāja iestāde; 

(b) Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma adresāti, kā minēts 7. pantā;

(c) atsevišķi identificējamas personas, kuru dati jāsaglabā, vai jebkurš cits unikāls 
identifikators — piemēram, lietotājvārds vai pieslēgšanās identifikators, — 
gadījumos, kad rīkojuma vienīgais mērķis ir personas identificēšana;

(d) saglabājamo datu kategorija (abonenta dati, informācijas plūsmas dati vai 
satura dati);

(e) laika periods, par kuru pieprasīts saglabāt datus un kurš katrā attiecīgā 
gadījumā ir noteikts pēc iespējas konkrētāk;

(f) izdevējvalsts krimināltiesību piemērojamās normas;

(g) pasākuma nepieciešamības un samērīguma pamatojums, pienācīgi ņemot vērā 
attiecīgā pasākuma ietekmi uz to personu pamattiesībām, kuru dati tiek 
pieprasīti, un nodarījuma smagumu.

3.a Ja izdevējiestādei ir iemesls uzskatīt, ka pieprasītie dati ir aizsargāti ar imunitāti un 
privilēģijām, kas piešķirtas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā 
pakalpojumu sniedzējs ir adresāts, vai ka šādu datu izpaušana var ietekmēt 
attiecīgās dalībvalsts pamatintereses, piemēram, valsts drošību un aizsardzību, tad 
izdevējiestāde pirms Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma izdošanas lūdz 
precizējumu un tādēļ cita starpā vai nu tieši, vai ar Eurojust vai Eiropas Tiesiskās 
sadarbības tīkla starpniecību apspriežas ar attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm. Ja izdevējiestāde konstatē, ka pieprasītie dati ir aizsargāti ar šādu 
imunitāti un privilēģijām vai ka to izpaušana ietekmētu citas dalībvalsts 
pamatintereses, tā Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu neizdod.

6.a pants
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Juridiskais pārstāvis

1. Pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā pakalpojumus dalībvalstīs, kam ir saistoša šī 
regula, bet kuri neveic Savienībā uzņēmējdarbību, ieceļ vienu juridisko pārstāvi, kas 
saņem Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumus un Eiropas e-pierādījumu 
saglabāšanas rīkojumus, kurus izdevušas dalībvalstu kompetentās iestādes, lai vāktu 
elektronisko informāciju kriminālprocesā, un kas nodrošina šādu rīkojumu 
ievērošanu un izpildi. Juridiskais pārstāvis veic uzņēmējdarbību vienā no 
dalībvalstīm (kam ir saistoša šī regula), kurā pakalpojumu sniedzējs piedāvā savus 
pakalpojumus.

2. Pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā pakalpojumus dalībvalstīs, kam ir saistoša šī 
regula, bet kuri uzņēmējdarbību veic dalībvalstī, kam šī regula nav saistoša, ieceļ 
vienu juridisko pārstāvi, kurš saņem Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumus 
un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumus, ko izdevušas dalībvalstu 
kompetentās iestādes, lai vāktu elektronisko informāciju kriminālprocesā, un kurš 
nodrošina šādu rīkojumu ievērošanu un izpildi. Juridiskais pārstāvis veic 
uzņēmējdarbību vienā no dalībvalstīm (kam ir saistoša šī regula), kurā pakalpojumu 
sniedzējs piedāvā savus pakalpojumus.

3. Pakalpojumu sniedzēji, kas veido grupu, var kopīgi iecelt vienu juridisko pārstāvi.

4. Juridiskajam pārstāvim ir uzticēts attiecīgā pakalpojumu sniedzēja vārdā saņemt 
šādus lēmumus un rīkojumus un nodrošināt to ievērošanu un izpildi.

5. Pēc juridiskā pārstāvja iecelšanas pakalpojumu sniedzēji rakstiski paziņo, kurā 
dalībvalstī juridiskais pārstāvis veic uzņēmējdarbību. Paziņojumā ir norādīts 
juridiskā pārstāvja nosaukums un kontaktinformācija, kā arī jebkādas izmaiņas 
attiecīgajā informācijā.

6. Paziņojumā ir precīzi norādīts, kādā(-s) Savienības oficiālajā(-s) valodā(-s), kā 
minēts Regulā Nr. 1/58, var vērsties pie juridiskā pārstāvja. Tā cita starpā ir vismaz 
viena no valodām, ko akceptējusi dalībvalsts, kurā juridiskais pārstāvis veic 
uzņēmējdarbību.

7. Ir nodrošināts, lai informācija, kura dalībvalstīm paziņota saskaņā ar šo pantu, būtu 
publiski pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla interneta vietnē, kas paredzēta 
tieši šim nolūkam. Šī informācija tiek regulāri atjaunināta.

8. Dalībvalstis nodrošina, lai iecelto juridisko pārstāvi būtu iespējams saukt pie 
atbildības, ja tas, saņemot lēmumus un rīkojumus, nepilda pienākumus saskaņā ar 
šo regulu, un dalībvalstis to nodrošina, neskarot atbildību un tiesvedības procesus, 
ko varētu ierosināt pret pakalpojumu sniedzēju.

9. Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šā panta 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, kuri nodrošina sankciju 
īstenošanu. Attiecīgās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.
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7. pants 
Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma 

adresāti

1. Lai vāktu elektronisko informāciju kriminālprocesā, Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojums un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums ir adresēts tieši 
un vienlaikus:

(a) pakalpojumu sniedzējam galvenajā uzņēmējdarbības vietā vai attiecīgā gadījumā 
juridiskajam pārstāvim, ko izpildes valstī iecēlis pakalpojumu sniedzējs, lai vāktu 
pierādījumus kriminālprocesā; un 

(b) izpildes iestādei. 

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai katrs pakalpojumu sniedzējs, kas veic uzņēmējdarbību 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā, tai rakstiski paziņotu, kur ir attiecīgā pakalpojumu 
sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta. Paziņojumā ir norādīta 
kontaktinformācija, kā arī jebkādas izmaiņas attiecīgajā informācijā.

1.b Ir nodrošināts, lai informācija, kura dalībvalstīm paziņota saskaņā ar šā panta 
1.a punktu, būtu publiski pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla interneta 
vietnē, kas paredzēta tieši šim nolūkam. Šī informācija tiek regulāri atjaunināta. 

2.  ▐

3.  ▐

4.    ▐
7.a pants

Kopēja Eiropas apmaiņas sistēma

1. Līdz ... [šīs regulas piemērošanas datums] Komisija izveido kopēju Eiropas apmaiņas 
sistēmu ar drošiem kanāliem, kas nodrošina, ka ir iespējama atļauta Eiropas 
rīkojumu un pieprasīto datu pārrobežu paziņošana, autentificēšana un pārsūtīšana 
starp kompetentajām iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. Kompetentās iestādes un 
pakalpojumu sniedzēji minēto sistēmu izmanto šīs regulas vajadzībām. 

2. Komisija nodrošina, lai sistēma garantētu efektīvu, ticamu un raitu attiecīgās 
informācijas apmaiņu un augstu drošības, konfidencialitātes un integritātes līmeni, 
kā arī privātuma un personas datu aizsardzību, kas ir nepieciešama saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1725, Regulu (ES) 2016/679, Direktīvu (ES) 2016/680 un 
Direktīvu (ES) 2002/58. Tādēļ tiek izmantota modernākā e-paraksta un šifrēšanas 
tehnoloģija, kas ir atvērta un tiek plaši lietota.

3. Ja pakalpojumu sniedzēji vai dalībvalstis jau ir izveidojušas īpašas sistēmas vai citus 
drošus kanālus datu pieprasījumu apstrādei tiesībaizsardzības vajadzībām, ir 
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nodrošināta iespēja šādas sistēmas vai kanālus savstarpēji savienot ar šo kopējo 
Eiropas apmaiņas sistēmu.

8. pants 

Eiropas e-pierādījumu sniegšanas un e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikāts
1. Eiropas e-pierādījumu sniegšanas vai e-pierādījumu saglabāšanas rīkojums 

adresātiem (kā definēts 7. pantā) tiek pārsūtīts, izmantojot 7.a pantā minēto sistēmu, 
ar Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma sertifikātu (EPOC) vai ar Eiropas e-
pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikātu (EPOC-PR).

Izdevēja vai validētāja iestāde aizpilda EPOC, kas pievienots regulas I pielikumā, vai 
EPOC-PR, kurš pievienots regulas II pielikumā, paraksta attiecīgo sertifikātu un 
apliecina, ka tas pēc satura ir precīzs un pareizs.

2. EPOC vai EPOC-PR tiek pārsūtīts tieši, izmantojot 7.a pantā minēto sistēmu, kas ļauj 
adresātiem sniegt rakstisku dokumentu, pēc kura adresāti var noteikt attiecīgā 
Eiropas rīkojuma un tā izdevējiestādes autentiskumu.

3. EPOC ietver visu to informāciju, kura minēta 5. panta 5. punkta a) līdz i) apakšpunktā, 
un cita starpā arī informāciju, kas ir pietiekama, lai adresāti varētu identificēt 
izdevējiestādi un ar to sazināties, kā arī informāciju par to, kādi līdzekļi un tehniskās 
saskarnes ir attiecīgās iestādes rīcībā, lai saņemtu sniegtos datus, vai norādes uz to, 
kur šādu informāciju atrast.

4. EPOC-PR ietver visu to informāciju, kura minēta 6. panta 3. punkta a) līdz 
g) apakšpunktā, un cita starpā arī informāciju, kas ir pietiekama, lai adresāti varētu 
identificēt izdevējiestādi un ar to sazināties.

5. Vajadzības gadījumā EPOC vai EPOC-PR tiek iztulkots kādā no izpildes valsts 
oficiālajām valodām vai jebkurā citā valodā, kuru izpildes valsts ir nepārprotami 
akceptējusi saskaņā ar 5.a punktu.

8.a pants 

EPOC izpilde abonenta datiem vai IP adresēm gadījumos, kad vienīgais mērķis ir personas 
identificēšana

1. EPOC abonenta datiem vai IP adresēm gadījumos, kad vienīgais mērķis ir personas 
identificēšana, ir adresēts tieši un vienlaikus:

(a) pakalpojumu sniedzējam galvenajā uzņēmējdarbības vietā vai attiecīgā 
gadījumā vietā, kur uzņēmējdarbību veic tā juridiskais pārstāvis; un

(b) izpildes iestādei.
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Tas, ka vienlaikus tiek informēta izpildes iestāde, nenozīmē, ka ir apturēta šā panta 
1. punktā minēto pakalpojumu sniedzēja pienākumu izpilde.

2. Saņemot EPOC abonenta datiem vai IP adresēm gadījumos, kad vienīgais mērķis ir 
personas identificēšana, pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai pieprasītie dati pēc 
iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc EPOC saņemšanas būtu nosūtīti 
tieši izdevējiestādei vai tiesībaizsardzības iestādēm, kā norādīts EPOC. Vienlaikus 
ar pieprasīto datu pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzējs pārsūtīto datu kopiju nosūta 
izpildes iestādei informēšanas nolūkā. 

3. Ārkārtas gadījumos pakalpojumu sniedzējs pieprasītos datus nosūta bez liekas 
kavēšanās, ne vēlāk kā 16 stundu laikā pēc EPOC saņemšanas. Pārsūtot pieprasītos 
datus, pakalpojumu sniedzējs vienlaikus nodrošina, lai dati būtu pieejami izpildes 
iestādei informēšanas nolūkā.

4. Ja izpildes iestāde nolemj atsaukties uz kādu no 10.a panta 1. punktā minētajiem 
iemesliem, tā rīkojas pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā šā panta 1. vai 2. punktā 
minētajos laika periodos un par savu lēmumu nekavējoties informē izdevējiestādi un 
pakalpojumu sniedzēju. Izdevējiestāde datus dzēš. Ja prasītie dati izdevējiestādei vēl 
nav pārsūtīti, pakalpojumu sniedzējs, kuram rīkojums ir adresēts, datus nepārsūta.

5. Ja EPOC ir nepilnīgs, acīmredzami kļūdains pēc formas vai satura vai ja EPOC nav 
norādīta tā izpildei pietiekama informācija, pakalpojumu sniedzējs, izmantojot 
III pielikumā pievienoto veidlapu, bez liekas kavēšanās informē izdevējiestādi un 
EPOC minēto izpildes iestādi un lūdz izdevējiestādei precizējumu vai vajadzības 
gadījumā labojumu. Izdevējiestāde reaģē ātri un ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Šā panta 
1. un 2. punktā noteiktie termiņi netiek piemēroti, kamēr nav sniegts precizējums. 
Ja izdevējiestāde nereaģē, rīkojums ir uzskatāms par spēkā neesošu.

6. Ja pakalpojumu sniedzējs nevar izpildīt savus pienākumus nepārvaramas varas vai 
faktiskas neiespējamības apstākļos, kas nav radušies pakalpojumu sniedzēja dēļ, un 
jo īpaši tad, ja persona, kuras dati tiek pieprasīti, nav pakalpojumu sniedzēja klients 
vai ja dati ir dzēsti pirms EPOC saņemšanas, pakalpojumu sniedzējs, izmantojot 
III pielikumā pievienoto veidlapu, bez liekas kavēšanās informē izdevējiestādi un 
EPOC minēto izpildes iestādi un paskaidro savas rīcības iemeslus. Ja attiecīgie 
nosacījumi ir izpildīti, izdevējiestāde atsauc EPOC un par savu lēmumu informē 
adresātus.  

7. Visos gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs nesniedz pieprasīto informāciju, sniedz 
to nepilnīgi vai nesniedz to noteiktajā termiņā citu — tostarp tehnisku vai 
operacionālu — iemeslu dēļ, tas, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu, bez 
liekas kavēšanās un ne vēlāk kā šā panta 1. un 2. punktā noteiktajos termiņos 
informē izdevējiestādi un EPOC minēto izpildes iestādi un paskaidro savas rīcības 
iemeslus. Izdevējiestāde rīkojumu pārskata, izvērtējot no pakalpojumu sniedzēja 
saņemto informāciju, un vajadzības gadījumā nosaka adresātiem jaunu termiņu.Ja 
pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka EPOC nevar izpildīt, jo, pamatojoties tikai uz 
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EPOC norādīto informāciju, kļūst skaidrs, ka tas ir acīmredzami ļaunprātīgs vai ka 
tas pārsniedz rīkojuma mērķi, pakalpojumu sniedzējs III pielikumā pievienoto 
veidlapu nosūta arī izdevējiestādei un EPOC minētajai izpildes iestādei, un tādējādi 
pieprasīto datu pārsūtīšana ir apturēta. Šādos gadījumos izpildes iestāde var 
izdevējiestādei tieši vai ar Eurojust vai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 
starpniecību lūgt precizējumu par Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu. 
Izdevējiestāde reaģē ātri un ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Šā panta 1. un 2. punktā 
noteiktie termiņi netiek piemēroti, kamēr nav sniegts precizējums. Ja izdevējiestāde 
nereaģē, rīkojums ir uzskatāms par spēkā neesošu.

8. Gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs pieprasītos datus nesniedz nekavējoties, 
ievērojot šā panta 3., 4. un 5. punktu, tas pieprasītos datus saglabā, ja vien tas 
iespējams. Attiecīgie dati tiek glabāti līdz to sniegšanas brīdim vai līdz brīdim, kad 
EPOC ir atsaukts vai spēkā neesošs.

9. pants 

EPOC izpilde informācijas plūsmas vai satura datiem
-1.a EPOC informācijas plūsmas vai satura datiem ir adresēts tieši un vienlaikus:

(a) pakalpojumu sniedzējam galvenajā uzņēmējdarbības vietā vai attiecīgā 
gadījumā vietā, kur uzņēmējdarbību veic tā juridiskais pārstāvis; un

(b) izpildes iestādei.

1. Saņemot EPOC informācijas plūsmas un satura datiem, pakalpojumu sniedzējs 
rīkojas ātri, lai datus saglabātu. 

1.a Ja izpildes iestāde nolemj noraidīt EPOC, pamatojoties uz kādu no 10.a pantā 
minētajiem iemesliem, tā rīkojas pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 10 dienu laikā 
pēc EPOC saņemšanas un par savu lēmumu nekavējoties informē izdevējiestādi un 
pakalpojumu sniedzēju. 

2. Ārkārtas gadījumos, kad izpildes iestāde nolemj noraidīt EPOC, pamatojoties uz 
kādu no 10.a pantā minētajiem iemesliem, tā rīkojas pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk 
kā 16 stundu laikā pēc EPOC saņemšanas un par savu lēmumu nekavējoties informē 
izdevējiestādi un pakalpojumu sniedzēju.

2.a Ja uz izdevējvalsti attiecas Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktā vai 
7. panta 2. punktā minētā procedūra, pakalpojumu sniedzējs pieprasītos datus 
pārsūta tikai pēc tam, kad no izpildes iestādes ir saņēmis nepārprotamu rakstisku 
apstiprinājumu. Tādēļ izpildes iestāde vispirms ļoti rūpīgi izvērtē izdevējiestādes 
rīkojumu un jo īpaši pārliecinās, ka nav iemesla to neatzīt vai nepildīt, ievērojot 
10.a pantu, un tikai pēc tam sniedz rakstisku apstiprinājumu šā panta 1.a un 
2. punktā noteiktajos termiņos. 

2.b Neskarot šā panta 2.a punktu, gadījumos, kad izpildes iestāde šā panta 1.a un 
2. punktā minētajos laika periodos nav atsaukusies uz 10.a pantā minētajiem 
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iemesliem, pakalpojumu sniedzējs, kuram rīkojums ir adresēts, nodrošina, lai 
pieprasītie dati būtu nekavējoties pārsūtīti tieši izdevējiestādei vai tiesībaizsardzības 
iestādēm, kā norādīts EPOC.

2.c Ja izpildes iestādei konkrētā gadījumā nav iespējams ievērot šā panta 1. vai 
2. punktā noteikto laika ierobežojumu, tā bez liekas kavēšanās ar jebkādiem 
līdzekļiem informē izdevējiestādi un pakalpojumu sniedzēju, paskaidrojot kavēšanās 
iemeslus un aptuveni norādot, cik ilgs laiks ir vajadzīgs lēmuma pieņemšanai.

3. Gadījumos, kad EPOC ir nepilnīgs, acīmredzami kļūdains pēc formas vai satura vai 
tajā nav norādīta izpildei pietiekama informācija, pakalpojumu sniedzējs, izmantojot 
III pielikumā pievienoto veidlapu, bez liekas kavēšanās informē izdevējiestādi un 
EPOC minēto izpildes iestādi un lūdz izdevējiestādei precizējumu vai vajadzības 
gadījumā labojumu. Izdevējiestāde reaģē ātri un ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Šā panta 
1.a un 2. punktā noteiktie termiņi netiek piemēroti, kamēr nav sniegts precizējums. Ja 
izdevējiestāde nereaģē, rīkojums ir uzskatāms par spēkā neesošu.

4. Ja pakalpojumu sniedzējs nevar izpildīt savus pienākumus nepārvaramas varas vai 
faktiskas neiespējamības apstākļos, kas nav radušies ▐pakalpojumu sniedzēja dēļ, ▐un 
jo īpaši tad, ja persona, kuras dati tiek pieprasīti, nav pakalpojumu sniedzēja klients 
vai ja dati ir dzēsti pirms EPOC saņemšanas, pakalpojumu sniedzējs, izmantojot 
III pielikumā pievienoto veidlapu, bez liekas kavēšanās informē izdevējiestādi un 
EPOC minēto izpildes iestādi un paskaidro savas rīcības iemeslus. Ja attiecīgie 
nosacījumi ir izpildīti, izdevējiestāde atsauc EPOC un par savu lēmumu informē 
adresātus. 

5. Visos gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs nesniedz pieprasīto informāciju, sniedz 
to nepilnīgi vai nesniedz to noteiktajā termiņā citu — tostarp tehnisku vai 
operacionālu — iemeslu dēļ, tas, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu, bez 
liekas kavēšanās un ne vēlāk kā šā panta 1.a un 2. punktā noteiktajos termiņos informē 
izdevējiestādi un EPOC minēto izpildes iestādi un paskaidro savas rīcības iemeslus. 
Izdevējiestāde rīkojumu pārskata, izvērtējot no pakalpojumu sniedzēja saņemto 
informāciju, un vajadzības gadījumā nosaka adresātiem jaunu termiņu.

Ja pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka EPOC nevar izpildīt, jo, pamatojoties tikai uz 
EPOC norādīto informāciju, kļūst skaidrs, ka tas ir acīmredzami ļaunprātīgs vai ka tas 
pārsniedz rīkojuma mērķi, pakalpojumu sniedzējs III pielikumā pievienoto veidlapu 
nosūta arī izdevējiestādei un EPOC minētajai izpildes iestādei, un tādējādi pieprasīto 
datu pārsūtīšana ir apturēta. Šādos gadījumos kompetentā izpildes iestāde var 
izdevējiestādei tieši vai ar Eurojust vai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla starpniecību 
lūgt precizējumu par Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu. Izdevējiestāde reaģē 
ātri un ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Šā panta 1.a un 2. punktā noteiktie termiņi netiek 
piemēroti, kamēr nav sniegts precizējums. Ja izdevējiestāde nereaģē, rīkojums ir 
uzskatāms par spēkā neesošu.
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6. Šā panta 1., 1.a, 2., 2.b, 2.c, 3., 4. un 5. punktā minētās procedūras laikā 
pakalpojumu sniedzējs pieprasītos datus saglabā, ja vien tas iespējams. Attiecīgie 
dati tiek glabāti līdz to sniegšanas brīdim vai līdz brīdim, kad EPOC ir atsaukts vai 
spēkā neesošs.

10. pants 
EPOC-PR izpilde

-1.a EPOC-PR ir adresēts tieši un vienlaikus:

(a) pakalpojumu sniedzējam galvenajā uzņēmējdarbības vietā vai attiecīgā 
gadījumā vietā, kur uzņēmējdarbību veic tā juridiskais pārstāvis; un

(b) izpildes iestādei.

Tas, ka vienlaikus tiek informēta izpildes iestāde, nenozīmē, ka ir apturēta šā panta 
1. punktā minēto pakalpojumu sniedzēja pienākumu izpilde.

1. Saņemot EPOC-PR, pakalpojumu sniedzējs rīkojas ātri, lai pieprasītos datus 
saglabātu. Datu glabāšana beidzas pēc 60 dienām, ja vien izdevējiestāde neapstiprina, 
ka ir izdots nākamais datu sniegšanas pieprasījums. EPOC-PR var pagarināt vēl uz 
30 dienām, bet tikai tādā gadījumā, ja tas ir vajadzīgs, lai pamatīgāk izvērtētu datu 
nozīmīgumu. 

2. Ja izdevējiestāde šā panta 1. punktā minētajā termiņā iesniedz nākamo Eiropas e-
pierādījumu sniegšanas rīkojumu, pakalpojumu sniedzējs datus saglabā tik ilgi, cik 
tas ir nepieciešams Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpildei saskaņā ar 
8.a vai 9. pantu. 

3. Ja datu glabāšana vairs nav nepieciešama, izdevējiestāde bez liekas kavēšanās par to 
informē adresātus, un glabāšana nekavējoties beidzas.

4. Gadījumos, kad EPOC-PR ir nepilnīgs, acīmredzami kļūdains pēc formas vai satura 
vai tajā nav norādīta izpildei pietiekama informācija, pakalpojumu sniedzējs, 
izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu, bez liekas kavēšanās informē 
izdevējiestādi un EPOC-PR minēto izpildes iestādi un lūdz izdevējiestādei 
precizējumu vai vajadzības gadījumā labojumu. Izdevējiestāde reaģē nekavējoties un 
ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Adresāti nodrošina, ka ir iespējams saņemt precizējumu, kas 
vajadzīgs, lai pakalpojumu sniedzējs izpildītu 1., 2. un 3. punktā noteiktos 
pienākumus. Ja izdevējiestāde nereaģē, rīkojums ir uzskatāms par spēkā neesošu.

5. Ja pakalpojumu sniedzējs nevar izpildīt savus pienākumus nepārvaramas varas vai 
faktiskas neiespējamības apstākļos, kas nav radušies ▐pakalpojumu sniedzēja dēļ, ▐un 
jo īpaši tad, ja persona, kuras dati tiek pieprasīti, nav pakalpojumu sniedzēja klients 
vai ja dati ir dzēsti pirms EPOC-PR saņemšanas, pakalpojumu sniedzējs, izmantojot 
III pielikumā pievienoto veidlapu, bez liekas kavēšanās sazinās ar izdevējiestādi un 
EPOC minēto izpildes iestādi un paskaidro savas rīcības iemeslus. Ja attiecīgie 
nosacījumi ir izpildīti, izdevējiestāde atsauc EPOC-PR un par savu lēmumu informē 
adresātus.
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6. Visos gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs nesaglabā pieprasīto informāciju citu — 
tostarp tehnisku vai operacionālu — iemeslu dēļ, kas nav norādīti III pielikumā 
pievienotajā veidlapā, pakalpojumu sniedzējs, izmantojot III pielikumā pievienoto 
veidlapu, bez liekas kavēšanās informē izdevējiestādi un EPOC-PR minēto izpildes 
iestādi un paskaidro savas rīcības iemeslus. Izdevējiestāde rīkojumu pārskata, 
izvērtējot no pakalpojumu sniedzēja saņemto pamatojumu. 

Ja pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka EPOC-PR nevar izpildīt, jo, pamatojoties tikai 
uz EPOC-PR norādīto informāciju, kļūst skaidrs, ka tas ir acīmredzami ļaunprātīgs 
vai ka tas pārsniedz rīkojuma mērķi, pakalpojumu sniedzējs III pielikumā 
pievienoto veidlapu nosūta arī izdevējiestādei un EPOC-PR minētajai izpildes 
iestādei. Šādos gadījumos kompetentā izpildes iestāde var izdevējiestādei tieši vai ar 
Eurojust vai Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla starpniecību lūgt precizējumu par 
Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu. Izdevējiestāde reaģē ātri un ne vēlāk 
kā 5 dienu laikā. Šā panta 1. punktā noteiktais termiņš netiek piemērots, kamēr nav 
sniegts precizējums. Ja izdevējiestāde nereaģē, rīkojums ir uzskatāms par spēkā 
neesošu. 

10.a pants
Neatzīšanas vai nepildīšanas iemesli

1. Neskarot 1. panta 2. punktu, gadījumos, kad izpildes iestāde izvērtē EPOC, tas tiek 
noraidīts, ja:

(a) nav izpildīti Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izdošanas 
nosacījumi, kā paredzēts šīs regulas 5. pantā;

(b) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpilde būtu pretrunā 
ne bis in idem principam;

(c) ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
izpilde nebūtu savienojama ar dalībvalsts pienākumiem, kas noteikti saskaņā 
ar LES 6. pantu un Hartu; vai

(d) izpildes valsts tiesību aktos ir paredzēta imunitāte, privilēģija vai noteikumi 
par kriminālatbildības noteikšanu vai ierobežošanu saistībā ar preses brīvību 
un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, un tāpēc Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojumu nav iespējams izpildīt.

2. Papildus šā panta 1. punktam izpildes iestāde var noraidīt EPOC informācijas 
plūsmas un satura datiem, ja:
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(a) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpilde kaitētu valsts drošības 
pamatinteresēm, apdraudētu informācijas avotu vai nozīmētu, ka tiek 
izmantota klasificēta informācija, kas saistīta ar konkrētām izlūkošanas 
darbībām;

(b) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums attiecas uz noziedzīgu 
nodarījumu, kas varētu būt pastrādāts ārpus izdevējvalsts teritorijas un pilnībā 
vai daļēji izpildes valsts teritorijā, un rīcība, par kuru ir izdots EPOC, nav 
uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību 
aktiem;(c) rīcība, par kuru ir izdots EPOC, nav uzskatāma par 
nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kad 
tas ir kādā no IIIa pielikumā minētajām nodarījumu kategorijām iekļauts 
nodarījums, kā to EPOC ir norādījusi izdevējiestāde, un gadījumus, kad 
izdevējvalstī šāda rīcība ir sodāma ar brīvības atņemšanu vai par to var 
piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi;

(d) ar izpildes valsts tiesību aktiem Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
izpilde ir ierobežota, to attiecinot tikai uz nodarījumu uzskaitījumu vai 
kategoriju vai uz nodarījumiem, par kuriem paredzēts smagāks maksimālais 
sods; vai

(e) Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma ievērošana būtu pretrunā trešās 
valsts tiesību aktiem, kas ir piemērojami un ar ko attiecīgos datus izpaust ir 
aizliegts.

3. Šā panta 2. punkta e) apakšpunkts tiek piemērots saskaņā ar 14.a pantā paredzēto 
procedūru.

4. Ja Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums attiecas uz nodarījumu, kas saistīts 
ar nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu, izpildes iestāde nedrīkst 
atteikties to atzīt vai pildīt, pamatojoties uz to, ka ar izpildes valsts tiesību aktiem nav 
paredzēts uzlikt tādus pašus nodokļus vai nodevas vai tajos nav noteikts tāds pats 
nodokļu, nodevu, muitas un valūtas maiņas regulējums, kāds noteikts izdevējvalsts 
tiesību aktos.

5. Šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos, pirms tiek pieņemts lēmums pilnībā 
vai daļēji neatzīt vai nepildīt Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu, izpildes 
iestāde ar jebkādiem piemērotiem līdzekļiem apspriežas ar izdevējiestādi un attiecīgā 
gadījumā lūdz izdevējiestādi nekavējoties sniegt visu nepieciešamo informāciju.

6. Šā panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā un ja izpildes valsts iestāde 
ir pilnvarota privilēģiju vai imunitāti atcelt, izpildes iestāde lūdz to nekavējoties 
īstenot šīs pilnvaras. Ja privilēģiju vai imunitāti ir pilnvarota atcelt citas valsts 
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iestāde vai starptautiska organizācija, izdevējiestādei ir jālūdz attiecīgā iestāde 
īstenot šīs pilnvaras.

7. Izpildes iestāde, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu, informē izdevējiestādi 
par to, ka atsaucas uz kādu no šā panta 1. un 2. punktā minētajiem neatzīšanas vai 
nepildīšanas iemesliem.

11. pants 
Lietotāja informēšana un konfidencialitāte

1. Pakalpojumu sniedzējs bez liekas kavēšanās informē personu, kuras dati tiek 
pieprasīti. Pakalpojumu sniedzējs veic modernākos operacionālos un tehniskos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu EPOC vai EPOC-PR un sniegto vai 
saglabāto datu konfidencialitāti, slepenību un integritāti.

1.a Lai netraucētu attiecīgo kriminālprocesu vai aizsargātu citas personas 
pamattiesības un ar nosacījumu, ka tas ir nepieciešami un samērīgi, izdevējiestāde, 
pienācīgi ņemot vērā pasākuma ietekmi uz tās personas pamattiesībām, kuras dati 
tiek pieprasīti, var lūgt pakalpojumu sniedzēju neinformēt personu, kuras dati tiek 
pieprasīti, pamatojoties uz tiesas rīkojumu. Šāds rīkojums ir pienācīgi pamatots, tajā 
ir konkrēti norādīts konfidencialitātes pienākuma ilgums, un tas tiek periodiski 
pārskatīts.

2. Ja izdevējiestāde ir lūgusi adresātus neinformēt personu, kuras dati tiek pieprasīti, 
pamatojoties uz tiesas rīkojumu,izdevējiestāde par datu sniegšanu vai saglabāšanu 
bez liekas kavēšanās informē personu, kuras dati tiek pieprasīti ar EPOC vai EPOC-
PR. Minētā informācija var aizkavēties tik ilgi, cik tas ir nepieciešami un ir samērīgi, 
lai netraucētu attiecīgo kriminālprocesu, ņemot vērā aizdomās turētās un apsūdzētās 
personas tiesības un neskarot tiesības uz aizstāvību un efektīvu tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu.

3. Personai izdevējiestāde cita starpā sniedz arī informāciju par visiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami, kā minēts 17. pantā.

11.a pants
Ierobežojumi attiecībā uz iegūtās informācijas izmantošanu

Elektronisko informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo regulu, drīkst izmantot tikai tās 
tiesvedības vajadzībām, kurai tā saskaņā ar šo regulu ir iegūta, izņemot gadījumus, kad ir 
tieši apdraudēta personas dzīvība vai fiziskā integritāte. 

11.b pants
Elektroniskās informācijas dzēšana

1. Elektroniskā informācija, kas iegūta, pārkāpjot šo regulu, bez liekas kavēšanās tiek 
dzēsta.
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2. Ja elektroniskā informācija vairs nav vajadzīga nevienam posmam tiesvedībā, 
kurai tā sniegta vai saglabāta, cita starpā arī iespējamām pārsūdzības prasībām, tā 
bez liekas vilcināšanās tiek dzēsta, ja vien tas neietekmē aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas tiesības uz aizstāvību. Nepieciešamība glabāt elektronisko 
informāciju tiek periodiski pārskatīta.

3. Par dzēšanu bez liekas vilcināšanās tiek informēta persona, kuras dati tika 
pieprasīti.

11.c pants

Elektroniskās informācijas pieņemamība tiesvedības procesos

Elektroniskā informācija, kas iegūta, pārkāpjot šo regulu, cita starpā arī tad, ja nav izpildīti 
šajā regulā noteiktie kritēriji, tiesā nav pieņemama. Elektroniskā informācija tiesā nav 
pieņemama arī tad, ja tā iegūta, pirms ir izmantota iespēja atsaukties uz kādu no (jaunajā) 
10.a pantā minētajiem neatzīšanas iemesliem.

12. pants

Izmaksu atlīdzināšana

Ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa, izdevējvalsts atlīdzina pamatotās izmaksas, kas 
pakalpojumu sniedzējam ir radušās saistībā ar Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma izpildi. Praktisku apsvērumu dēļ 
pakalpojumu sniedzējs izmaksu atlīdzināšanu var pieprasīt no izpildes valsts. Ja pakalpojumu 
sniedzējs izvēlas izpildes valsti, attiecīgās izmaksas izpildes valstij atlīdzina izdevējvalsts. 
Dalībvalstis informē Komisiju par atlīdzināšanas noteikumiem, un Komisija tos publisko.

3. nodaļa. Sankcijas, pārskatīšanas procedūra un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

13. pants

Sankcijas

1. ▐ Dalībvalstis pieņem noteikumus par ▐sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 
attiecīgās valsts teritorijā ir piemērojamas par šīs regulas 8.a, 9., 10. un 11. pantā 
noteikto pienākumu nepildīšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, kuri nodrošina 
sankciju īstenošanu.. Dalībvalstu valsts tiesību aktos paredzētās ▐sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis minētos noteikumus un pasākumus 
nekavējoties dara zināmus Komisijai un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

1.a Neskarot datu aizsardzības pienākumus, pakalpojumu sniedzēji dalībvalstīs nav 
saucami pie atbildības par sekām, kas radušās, nodrošinot EPOC vai EPOC-PR 
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ievērošanu.

14. pants 

Izpildes procedūra

1. Ja pakalpojumu sniedzējs, nenorādot pamatojumu, noteiktajā termiņā nenodrošina 
EPOC ievērošanu vai nenodrošina EPOC-PR ievērošanu un ja izpildes iestāde nav 
atsaukusies uz kādu no 10.a pantā minētajiem neatzīšanas vai nepildīšanas 
iemesliem, izdevējiestāde ▐var lūgt izpildes valsts kompetento iestādi izpildīt Eiropas 
e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu ▐vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojumu▐. 

2. ▐

3. ▐ Izpildes iestāde ▐oficiāli pieprasa pakalpojumu sniedzējam izpildīt attiecīgo 
pienākumu un informē pakalpojumu sniedzēju par iespēju pret izpildi iebilst, 
atsaucoties uz 8.a, 9. vai 10. pantā minētajiem iemesliem, kā arī par sankcijām, kas 
piemērojamas prasību neizpildes gadījumā, un nosaka termiņu prasību izpildei vai 
iebildumu iesniegšanai.

4. ▐

5. ▐ 

6. Ja pakalpojumu sniedzējs iebilst, izpildes iestāde lemj par to, vai izpildīt rīkojumu, 
vai to neatzīt, un tādēļ ņem vērā no pakalpojumu sniedzēja saņemto informāciju, un 
vajadzības gadījumā ņem vērā arī papildu informāciju, kas iegūta no izdevējiestādes▐. 
Savu lēmumu izpildes iestāde bez liekas kavēšanās dara zināmu pakalpojumu 
sniedzējam un izdevējiestādei. 

7. ▐
8. ▐

9. Ja izpildes iestāde iegūst datus no pakalpojumu sniedzēja, tā šos datus bez liekas 
kavēšanās pārsūta izdevējiestādei▐. 

10. Ja pakalpojumu sniedzējs savus pienākumus nepilda, izpildes iestāde piemēro 
sankcijas saskaņā ar 13. pantu. Pret lēmumu uzlikt naudas sodu ir pieejams efektīvs 
tiesiskās aizsardzības līdzeklis.

14.a pants

Pārskatīšanas procedūra gadījumos, kad pienākumi ir pretrunā trešās valsts 
tiesību aktiem

1. Ja pakalpojumu sniedzējs vai izpildes iestāde uzskata, ka Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma izpilde būtu 
pretrunā trešās valsts tiesību aktiem, kas ir piemērojami un ar ko attiecīgos datus 
izpaust ir aizliegts, pakalpojuma sniedzējs vai izpildes iestāde bez liekas kavēšanās un 
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ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas par to informē izdevējiestādi un 
attiecīgos adresātus. Šādā gadījumā rīkojuma izpilde tiek apturēta.

2. Attiecīgajā paziņojumā ir sīki izklāstīta visa svarīgā informācija par trešās valsts 
tiesību aktiem, par to, kā tie ir piemērojami konkrētajā lietā, un arī par to, kāds pēc 
būtības ir pretrunīgais pienākums.

3. Izdevējvalsts kompetentā iestāde izvērtē Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu 
vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu un 10 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas informē adresātus, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

(a) ar attiecīgiem trešās valsts tiesību aktiem aizsargātas intereses, tostarp 
pamattiesības un citas intereses, kas nepieļauj datu izpaušanu, un jo īpaši 
trešās valsts nacionālās drošības intereses;

(b) cik lielā mērā krimināllieta, par kuru izdots rīkojums, ir saistīta ar 
izdevējvalsts un trešās valsts jurisdikciju, uz ko cita starpā norāda:

i) personas, kuras dati tiek prasīti, un/vai cietušā(-o) atrašanās vieta, 
valstspiederība un dzīvesvieta;

ii) vieta, kur attiecīgais noziedzīgais nodarījums ir pastrādāts;

(c) cik lielā mērā pakalpojumu sniedzējs ir saistīts ar attiecīgo trešo valsti; 
(d) izdevējvalsts intereses iegūt attiecīgo elektronisko informāciju, pamatojoties 

uz to, cik smags ir nodarījums un cik svarīgi ir ātri iegūt elektronisko 
informāciju;

(e) sekas, kas adresātiem varētu rasties, nodrošinot Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma 
ievērošanu, cita starpā arī sankcijas, kuras pakalpojumu sniedzējiem var 
piemērot saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem.

4. Izdevējiestāde 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rīkojumu vajadzības 
gadījumā var atsaukt, apstiprināt vai pielāgot, lai šos kritērijus īstenotu. Tādēļ 
izdevējiestāde, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680, lūdz trešās valsts kompetentajai 
iestādei precizējumu par tiesību aktiem, kas ir piemērojami, un dara to tā, lai nebūtu 
jākavē šajā regulā noteiktie termiņi. Ja rīkojums tiek atsaukts, izdevējiestāde par to 
nekavējoties informē adresātus.

5. Ja izdevējiestāde nolemj apstiprināt rīkojumu, tā savu lēmumu dara zināmu 
adresātiem. Pienācīgi ņemot vērā izdevējiestādes lēmumu un pēc apspriešanās arī ar 
trešās valsts kompetento iestādi atbilstoši Direktīvai (ES) 2016/680 tā, lai nebūtu 
jākavē šajā regulā noteiktie termiņi, izpildes iestāde 10 dienu laikā pēc izdevējiestādes 
lēmuma saņemšanas pieņem galīgo lēmumu, ievērojot šā panta 3. punktā minētos 
kritērijus, un par savu galīgo lēmumu informē izdevējiestādi, pakalpojumu sniedzēju 
un trešās valsts kompetento iestādi. 

6. Pakalpojumu sniedzējs pieprasītos datus saglabā, kamēr vien ilgst 14.a pantā minētā 
procedūra.
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15. pants 

▐

16. pants

▐

17. pants

Efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1. Personām, kuru dati tika pieprasīti ar Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu vai 
ar Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu, ir tiesības uz efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem pret šādiem rīkojumiem, neskarot Direktīvā (ES) 2016/680 
un Regulā (ES) Nr. 2016/679 paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

2. ▐

3. Šādas tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību tiek īstenotas tiesā izdevējvalstī vai 
izpildes valstī, ievērojot valsts tiesību aktus, un tās cita starpā dod iespēju apstrīdēt 
pasākuma likumību un arī to, cik nepieciešams un samērīgs ir attiecīgais pasākums.

3.a Iemesli, kas pamato Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-
pierādījumu saglabāšanas rīkojuma izdošanu, tiek apstrīdēti izdevējvalstī, neskarot 
pamattiesību garantijas izpildes valstī.

4. Neskarot 11. pantu, izdevējiestāde un izpildes iestāde veic attiecīgus pasākumus, kas 
nodrošina, lai savlaicīgi būtu sniegta informācija par valsts tiesību aktos paredzētajām 
iespējām izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, cita starpā arī par to, kad šādi 
aizsardzības līdzekļi ir piemērojami, un attiecīgās iestādes nodrošina šādu līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

5. Tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai tiek piemēroti tādi paši termiņi vai citi 
nosacījumi, kādi paredzēti līdzīgās vietējās lietās, un tādā veidā, kas attiecīgajām 
personām garantē šādu līdzekļu efektīvu īstenošanu.

6. ▐

18. pants
▐

5. nodaļa. Nobeiguma noteikumi 

19. pants
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Uzraudzība un ziņošana

1. Ne vēlāk kā līdz ... [šīs regulas piemērošanas datums] Komisija izstrādā detalizētu šīs 
regulas iznākumu, rezultātu un ietekmes uzraudzības programmu. Uzraudzības 
programmā ir izklāstīts, ar kādiem līdzekļiem un kādos laika intervālos tiks vākti dati 
un cita vajadzīgā informācija. Tajā konkrēti norādīts, kā Komisijai un dalībvalstīm ir 
jārīkojas, vācot un analizējot datus un citu informāciju.

2. Jebkurā gadījumā dalībvalstis apkopo un uztur vispusīgus statistikas datus, kas saņemti 
no attiecīgajām iestādēm. Katru gadu līdz 31. martam par iepriekšējo kalendāro gadu 
apkopotie dati tiek nosūtīti Komisijai, un tie cita starpā ir šādi dati:

(a) izdoto EPOC un EPOC-PR skaits, iedalot pēc pieprasīto datu veida, 
adresātiem un situācijas (vai tas ir ārkārtas gadījums);

(aa)EPOC skaits, kas izdoti, izmantojot ārkārtas gadījumiem paredzētas atkāpes, 
un cita starpā arī sīks apstākļu un iespējamo rezultātu izklāsts; 

(ab)EPOC un EPOC-PR skaits, kurus izdevējiestāde ir izdevusi, izmantojot 
iespēju saskaņā ar 11. panta 1.a punktu lūgt pakalpojumu sniedzēju 
neinformēt personu, kuras dati tiek pieprasīti, un cita starpā arī informācija 
par apstākļiem un iespējamu vēlāku informēšanu, ievērojot 11. panta 
2. punktu;

(b) izpildīto un neizpildīto EPOC un EPOC-PR skaits, iedalot pēc pieprasīto datu 
veida, adresātiem un situācijas (vai tas ir ārkārtas gadījums);

(ba)noraidīto EPOC skaits, iedalot pēc pieprasīto datu veida, adresātiem, 
situācijas (vai tas ir ārkārtas gadījums) un neatzīšanas vai nepildīšanas 
pamatojuma;

(c) izpildītajiem EPOC — pieprasīto datu vidējais saņemšanas ilgums no EPOC 
izdošanas līdz datu iegūšanas brīdim, iedalot pēc pieprasīto datu veida, 
adresātiem un situācijas (vai tas ir ārkārtas gadījums);

(ca) izpildītajiem EPOC-PR — attiecīgās EPOC procedūras vidējais ilgums pēc 
EPOC-PR (no EPOC-PR izdošanas līdz EPOC izdošanas brīdim), iedalot pēc 
pieprasīto datu veida un adresātiem;

(d) ▐;

(e) pret Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumiem un Eiropas e-pierādījumu 
saglabāšanas rīkojumiem izmantoto tiesiskās aizsardzības līdzekļu skaits 
izdevējvalstī un izpildes valstī, iedalot pēc pieprasīto datu veida;

(f) saskaņā ar 13. pantu piemērotās sankcijas, iedalot pēc pieprasīto datu veida, 
adresātiem, situācijas (vai tas ir ārkārtas gadījums) un sankciju apmēra;
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(g) pārskats par izmaksām, ko pakalpojumu sniedzēji pieprasījuši atlīdzināt 
saistībā ar EPOC vai EPOC-PR izpildi, un izmaksām, kuras atlīdzinājušas 
izdevējiestādes;

(h) sākto izpildes nodrošināšanas procedūru skaits, iedalot pēc pieprasīto datu 
veida, adresātiem, situācijas (vai tas ir ārkārtas gadījums) un galarezultāta.

2.a Katru gadu līdz 30. jūnijam Komisija publicē ziņojumu ar šā panta 2. punktā minēto 
datu apkopojumu, kas sīkāk iedalīts pa dalībvalstīm.

20. pants

▐

21. pants

▐

22. pants

Paziņojumi

1. Līdz ... [12 mēneši pirms šīs regulas piemērošanas datuma] katra dalībvalsts paziņo 
Komisijai šādu informāciju:

(a) iestādes, kuras saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir kompetentas atbilstoši 
4. pantam izdot un/vai validēt Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumus un 
Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumus;

(b) izpildes iestāde▐, kurai EPOC vai EPOC-PR ir pārsūtīts Eiropas e-pierādījumu 
sniegšanas rīkojumu un Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu izpildes vai 
to izpildes nodrošināšanas nolūkā;

(ba) ja pakalpojumu sniedzēji vai dalībvalstis jau ir izveidojušas īpašas sistēmas vai 
citus drošus kanālus datu pieprasījumu apstrādei tiesībaizsardzības 
vajadzībām, — līdzekļi un tehniskās saskarnes, kas ir kompetento iestāžu rīcībā, 
lai saņemtu sniegtos datus vai tiem piekļūtu, un kas ir savstarpēji jāsavieno ar 
7.a pantā minēto sistēmu; 

(c) ▐

1.a Līdz tam pašam datumam pakalpojumu sniedzēji, kas veic uzņēmējdarbību vairāk 
nekā vienā dalībvalstī, dara Komisijai zināmu, kur atrodas attiecīgā pakalpojumu 
sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta.
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2. Komisija nodrošina, lai saskaņā ar šo pantu saņemtā informācija būtu publiski 
pieejama īpašā tīmekļa vietnē vai arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnē, 
kas minēta Padomes Lēmuma 2008/976/TI21 9. pantā.

23. pants

Saistība ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumiem un savstarpējas tiesiskās palīdzības 
procedūrām

Dalībvalstu iestādes var turpināt izdot Eiropas izmeklēšanas rīkojumus saskaņā ar 
Direktīvu 2014/41/ES vai arī izmantot esošās savstarpējas tiesiskās palīdzības procedūras, 
lai vāktu elektronisko informāciju, uz kuru arī attiecas šīs regulas darbības joma. 

24. pants

Izvērtēšana

Ne vēlāk kā līdz ... [2 gadi pēc šīs regulas piemērošanas datuma] Komisija šo regulu izvērtē 
un sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību, un ziņojumā jo 
īpaši izvērtē gadījumus, kuros saskaņā ar 9. panta 2. punktu ir izmantota ārkārtas 
gadījumiem paredzētā atkāpe un kuros saskaņā ar 11. pantu ir bijusi atkāpšanās no 
lietotāja informēšanas principa. ▐ Ziņojumam ir pievienots novērtējums tam, kā darbojas 
kopējā Eiropas apmaiņas sistēma, un arī novērtējums tam, kā darbojas šī regula saistībā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/41/ES. Izvērtējums tiek īstenots saskaņā ar 
Komisijas pamatnostādnēm par labāku regulējumu. Dalībvalstis dara Komisijai zināmu 
minētā ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

25. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

To piemēro no [18 mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs

21 Padomes Lēmums 2008/976/TI (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (OV 
L 348, 24.12.2008., 130. lpp.).
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I PIELIKUMS

EIROPAS E-PIERĀDĪJUMU SNIEGŠANAS RĪKOJUMA SERTIFIKĀTS (EPOC) 
ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAI

Saskaņā ar Regulu (ES) ... 1 Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma sertifikāts (EPOC)▐ 
EPOC izpildes nolūkā ir tieši un vienlaikus jāadresē pakalpojumu sniedzējam un izpildes 
iestādei. Ja dati netiek sniegti, adresātam pēc EPOC saņemšanas pieprasītie dati ir jāsaglabā, 
izņemot gadījumus, kad pēc EPOC norādītās informācijas šos datus nevar identificēt. Datus 
saglabā līdz brīdim, kad dati tiek sniegti vai kad izdevējiestāde vai attiecīgā gadījumā izpildes 
iestāde norāda, ka vairs nav nepieciešams saglabāt un sniegt datus.
Adresātiem jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu gan EPOC, gan sniegto vai 
saglabāto datu konfidencialitāti.

A IEDAĻA.
Izdevējvalsts: …………………………………………………………………………………..
NB: sīkāka informācija par izdevējiestādi ir sniedzama veidlapas beigās (E un F iedaļa)
Adresāti (atzīmējiet atbilstošo lodziņu):
- pakalpojumu sniedzējs vai attiecīgā gadījumā tā juridiskais pārstāvis:
- izpildes iestāde
           
B IEDAĻA. Termiņi
Pieprasītie dati jāsniedz (atzīmējiet atbilstošo lodziņu un, ja nepieciešams, aizpildiet):
□ ne vēlāk kā 10 dienu laikā, ja izpildes iestāde nav atsaukusies uz kādu no neatzīšanas 
vai nepildīšanas iemesliem
□ ne vēlāk kā 16 stundu laikā ārkārtas gadījumā, ja izpildes iestāde nav atsaukusies uz kādu 
no neatzīšanas vai nepildīšanas iemesliem
- nenovēršami draudi personas dzīvībai vai fiziskajai integritātei. Pamatojums▐:
▐ 

C IEDAĻA. Informācija lietotājam
Lūgums ņemt vērā, ka (attiecīgā gadījumā atzīmējiet):
□ pakalpojumu sniedzējs par EPOC nedrīkst informēt personu, kuras dati tiek pieprasīti, 
pamatojoties uz tiesas rīkojumu. Pamatojums: ...

D IEDAĻA. Elektroniskā informācija, kas jāsniedz

(i) Šis EPOC attiecas (atzīmējiet atbilstošo(-)s lodziņu(-s)) uz šādiem datiem:
□ abonenta dati ▐:
□ vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa 
numurs) un cita svarīga informācija, kas attiecas uz lietotāja/abonementa turētāja identitāti
□ pirmās reģistrācijas datums un laiks, reģistrācijas veids, līguma kopija, identitātes 
pārbaudes līdzekļi reģistrācijas brīdī, abonenta iesniegto dokumentu kopijas
□ pakalpojuma veids, tai skaitā identifikators (tālruņa numurs,▐ SIM kartes numurs, 
MAC adrese) un saistītā(-s) ierīce(-s)
□ profila informācija (lietotājvārds, profila fotogrāfija)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote2
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□ dati par pakalpojuma izmantošanas validēšanu, piemēram, lietotāja/abonementa turētāja 
norādītā alternatīvā e-pasta adrese
▐ 
□ PUK kodi
□ IP adrese gadījumos, kad vienīgais mērķis ir lietotāja identificēšana: 
- IP adrese
- IP savienojuma dati/žurnāli identifikācijas vajadzībām
□ informācijas plūsmas dati▐:
(a) attiecībā uz (mobilo) telefoniju:
□ izejošie (A) un ienākošie (B) identifikatori (telefona numurs, IMSI, IMEI)
□ savienojumu laiks un ilgums
□ izsaukuma mēģinājumi
□ bāzes stacijas ID, tai skaitā ģeogrāfiskā informācija (X/Y koordinātas) savienojuma 
sākšanas un pārtraukšanas brīdī
□ izmantotais nesējs/telesakaru pakalpojums (piem., UMTS, GPRS)
(b) attiecībā uz internetu:
□ maršrutēšanas informācija (avota IP adrese, galamērķa IP adrese(-es), porta numurs(-i), 
pārlūks,▐ ,ziņojuma ID)
□ bāzes stacijas ID, tai skaitā ģeogrāfiskā informācija (X/Y koordinātas) savienojuma 
sākšanas un pārtraukšanas brīdī
□ datu apjoms
(c) attiecībā uz mitināšanu:
□ žurnālfaili
□ biļetes
□ pirkumu vēsture
- priekšapmaksas maksājumu vēsture
▐
□ satura dati ▐:
- kontaktu saraksti
□ (tīmekļa) pastkastes izraksts
□ tiešsaistes krātuves izraksts (lietotāja ģenerētie dati)
□ lapas izraksts
□ ziņojuma žurnāls/ dublējums
□ balsts pastkastītes izraksts
□ servera saturs
□ ierīces dublējums
(ii) Papildu informācija EPOC izpildes vajadzībām:
   IP adrese:…………………………………………………………………………..
   Tālruņa numurs:…………………………………………………………………....
   E-pasta adrese:……………………………………………………………………..
   IMEI numurs:………………………………………………………………………
   MAC adrese: ………………………………………………………………………
   Persona(-s), kuras(-u) dati tiek pieprasīti:
   Pakalpojuma nosaukums: ………………………………………………………………..
   Cits: ……………………………………………………………………………….

(iii) Laika periods, par kuru pieprasīts sniegt datus:
……..…………………………………………………………………………………………….
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(iv) Lūgums ņemt vērā, ka (attiecīgā gadījumā atzīmējiet un aizpildiet):
□ pieprasītie dati ir saglabāti saskaņā ar agrāku saglabāšanas pieprasījumu, ko 
izdevusi………………………….…………………………………………..…… (norādiet 
iestādi un, ja zināms, pieprasījuma nosūtīšanas datumu un atsauces numuru) un kas pārsūtīts 
………………………………………………..…………………… (norādiet adresātus, kuriem 
tie pārsūtīti, un, ja zināms, adresāta norādīto atsauces numuru)

(v) Nodarījuma(-u) būtība un juridiskā klasifikācija, par kuru(-iem) ir izdots EPOC, un 
piemērojamā tiesību norma/kodekss:
……………………………………………..……………………………….……………………
Šis EPOC ir izdots par informācijas plūsmas un/vai satura datiem un attiecas uz (attiecīgā 
gadījumā atzīmējiet atbilstošos lodziņus) šādiem nodarījumiem:
    noziedzīgs(-i) nodarījums(-i), par ko izdevējvalstī paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz 3 gadi;
šāds(-i) noziedzīgs(-i) nodarījums(-i), ja tas(tie) ir pilnībā vai daļēji pastrādāts(-i), izmantojot 
informācijas sistēmu:
nodarījums(-i), kas definēts(-i) Padomes Pamatlēmuma 2001/413/TI 3., 4. un 5. pantā;
nodarījums(-i), kas definēts(-i) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES 3. līdz 
7. pantā;
nodarījums(-i), kas definēts(-i) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/40/ES 3. līdz 
8. pantā;
nodarījums(-i), kas definēts(-i) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2017/541 3. līdz 
12. pantā un 14. pantā.

(vi) Lūgums ņemt vērā, ka (attiecīgā gadījumā atzīmējiet):
pieprasītie dati tiek glabāti vai apstrādāti kā daļa no korporatīvās infrastruktūras, ko 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina uzņēmumam vai citai struktūrai, kas nav fiziska persona, un 
šis EPOC ir adresēts pakalpojumu sniedzējam, jo izmeklēšanas pasākumi, kas adresēti 
uzņēmumam vai struktūrai, nav piemēroti, jo īpaši tādēļ, ka tie varētu apdraudēt izmeklēšanu.

(vii) Jebkāda cita svarīga informācija:
………………………………………….……………………………….………………………

E IEDAĻA. Sīkāka informācija par iestādi, kas izdevusi EPOC
Iestādes veids, kas izdevusi šo EPOC (atzīmējiet atbilstošo lodziņu):
□ tiesnesis, tiesa vai izmeklēšanas tiesnesis
□ prokurors (abonenta datiem un IP adresēm gadījumos, kad vienīgais mērķis ir 
konkrētu personu identificēšana)
□ prokurors (informācijas plūsmas un satura datiem) → lūgums aizpildīt arī F iedaļu
□ cita kompetentā iestāde, kā to noteikusi izdevējvalsts → lūgums aizpildīt arī F iedaļu
Sīkāka informācija par izdevējiestādi un/vai tās pārstāvi, kas apliecina, ka EPOC pēc satura ir 
precīzs un pareizs:
Iestādes nosaukums:…………………………………………..…………………………….
Iestādes pārstāvja vārds, uzvārds:…………………………………………..………………….
Ieņemamais amats (amata nosaukums/pakāpe):…………………………………………..…
Lietas Nr.:…………………………………………..…………………………………...............
Adrese: ………………………………………………………...........................………………
Tālruņa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………......
Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………..........
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E-pasts:…………………………………………..…………………………………....................
Datums:    …………………………………………………………………………….…………
Oficiāls zīmogs (ja ir) un paraksts:…………………………………………..…………………

F IEDAĻA. Sīkāka informācija par iestādi, kas validējusi EPOC
Iestādes veids, kas validējusi šo EPOC (attiecīgā gadījumā atzīmējiet atbilstošo lodziņu):
□ tiesnesis, tiesa vai izmeklēšanas tiesnesis
□ prokurors (abonenta datiem un IP adresēm gadījumos, kad vienīgais mērķis ir konkrētu 
personu identificēšana)
Sīkāka informācija par validētāju iestādi un/vai tās pārstāvi, kas apliecina, ka EPOC pēc satura ir 
precīzs un pareizs:
Iestādes nosaukums:…………………………………………..…………………………………..
Iestādes pārstāvja vārds, uzvārds:…………………………………………..……………………..
Ieņemamais amats (amata nosaukums/pakāpe):…………………………………………..……….
Lietas Nr.:…………………………………………..…………………………………...................
Adrese: ……………………………………………………...……………………..…………..
Tālruņa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………..........…
Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………..........……
E-pasts:…………………………………………..…………………………………........................
Datums: ……………………………………………………………………….……………
Oficiāls zīmogs (ja ir) un paraksts:…………………………………………..………………………

G IEDAĻA. Datu un kontaktinformācijas nosūtīšana
(i) Iestāde, uz kuru ir jānosūta dati (atzīmējiet un aizpildiet, ja nepieciešams).:
□ izdevējiestāde
□ validētāja iestāde
□ cita kompetentā iestāde, kā to noteikusi izdevējvalsts:........................................
(ii) Iestāde/kontaktpunkts, ar kuru var sazināties jautājumos par EPOC 
izpildi:……………….……………………………
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II PIELIKUMS

EIROPAS E-PIERĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS RĪKOJUMA SERTIFIKĀTS (EPOC-PR) 
ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS SAGLABĀŠANAI

Saskaņā ar Regulu (ES) ... 2 Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojuma sertifikāts (EPOC-
PR)▐ EPOC-PR izpildes nolūkā ir tieši un vienlaikus jāadresē pakalpojumu sniedzējam (vai 
attiecīgā gadījumā tā juridiskajam pārstāvim) un izpildes iestādei. Datu glabāšana beidzas pēc 
60 dienām, ja vien izdevējiestāde neapstiprina, ka ir aktivizēts nākamais pieprasījums sniegt 
datus. Ja izdevējiestāde šo 60 dienu laikā apstiprina, ka ir aktivizēts nākamais pieprasījums 
sniegt datus, adresātam dati jāglabā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sniegtu datus, tiklīdz ir 
saņemts nākamais pieprasījums sniegt datus.
Adresātiem jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu gan EPOC-PR, gan saglabāto vai 
sniegto datu konfidencialitāti.
   
A IEDAĻA.
Izdevējvalsts: ……………………………………………………………………………………
   NB: sīkāka informācija par izdevējiestādi ir sniedzama veidlapas beigās (D un E iedaļa)
Adresāti (atzīmējiet atbilstošo lodziņu un aizpildiet):
- pakalpojumu sniedzējs vai attiecīgā gadījumā tā juridiskais pārstāvis: ...
- izpildes iestāde: ...
       
B IEDAĻA. Informācija lietotājam
Lūgums ņemt vērā, ka (attiecīgā gadījumā atzīmējiet):
□ pakalpojumu sniedzējs par EPOC-PR nedrīkst informēt personu, kuras dati tiek 
pieprasīti, pamatojoties uz tiesas rīkojumu. Pamatojums: ...

C IEDAĻA. Elektroniskā informācija, kas jāsaglabā
(i) Šis EPOC-PR attiecas (atzīmējiet atbilstošo(-)s lodziņu(-s)) uz šādiem datiem:
abonenta dati ▐:
□ vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa 
numurs) un cita svarīga informācija, kas attiecas uz lietotāja/abonementa turētāja identitāti
□ pirmās reģistrācijas datums un laiks, reģistrācijas veids, līguma kopija, identitātes 
pārbaudes līdzekļi reģistrācijas brīdī, abonenta iesniegto dokumentu kopijas
□ pakalpojuma veids, tai skaitā identifikators (tālruņa numurs,▐ SIM kartes numurs, 
MAC adrese) un saistītā(-s) ierīce(-s)
□ profila informācija (lietotājvārds, profila fotogrāfija)
□ dati par pakalpojuma izmantošanas validēšanu, piemēram, lietotāja/abonementa turētāja 
norādītā alternatīvā e-pasta adrese
▐ 
□ PUK kodi
IP adreses gadījumos, kad vienīgais mērķis ir lietotāja identificēšana:

- IP adrese
- IP savienojuma dati/žurnāli identifikācijas vajadzībām

▐ 
□ informācijas plūsmas dati ▐:
(a) attiecībā uz (mobilo) telefoniju:
□ izejošie (A) un ienākošie (B) identifikatori (telefona numurs, IMSI, IMEI)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote3
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□ savienojumu laiks un ilgums
□ izsaukuma mēģinājumi
□ bāzes stacijas ID, tai skaitā ģeogrāfiskā informācija (X/Y koordinātas) savienojuma 
sākšanas un pārtraukšanas brīdī
□ izmantotais nesējs/telesakaru pakalpojums (piem., UMTS, GPRS)
(b) attiecībā uz internetu:
□ maršrutēšanas informācija (avota IP adrese, galamērķa IP adrese(-es), porta numurs(-i), 
pārlūks,▐ ,ziņojuma ID)
□ bāzes stacijas ID, tai skaitā ģeogrāfiskā informācija (X/Y koordinātas) savienojuma 
sākšanas un pārtraukšanas brīdī
□ datu apjoms
(c) attiecībā uz mitināšanu:
□ žurnālfaili
□ biļetes
□ pirkumu vēsture
□ citi informācijas plūsmas dati▐:
□ priekšapmaksas maksājumu vēsture
▐ satura dati ▐:
- kontaktu saraksts
□ (tīmekļa) pastkastes izraksts
□ tiešsaistes krātuves izraksts (lietotāja ģenerētie dati)
□ lapas izraksts
□ ziņojuma žurnāls/dublējums
□ balsts pastkastītes izraksts
□ servera saturs
□ ierīces dublējums
   
(ii) Papildu informācija EPOC-PR izpildes vajadzībām:
   IP adrese:…………………………………………………………………………..
   Tālruņa numurs:…………………………………………………………………....
   E-pasta adrese:……………………………………………………………………..
   IMEI numurs:………………………………………………………………………
   MAC adrese: ………………………………………………………………………
   Persona(-s), kuras(-u) dati tiek pieprasīti:………………………………………….
   Pakalpojuma nosaukums: ………………………………………………………………..
   Cits: ………………………………………………………….……………………

(iii) Laika periods, par kuru pieprasīts saglabāt datus:
……..…………………………………………………………………………………………….

(iv) Nodarījuma(-u) būtība un juridiskā klasifikācija, par kuru(-iem) ir izdots EPOC-PR, un 
piemērojamā tiesību norma/kodekss:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

(v) Jebkāda cita svarīga informācija:
…………………………………………………………………………………………………..

D IEDAĻA. Sīkāka informācija par iestādi, kas izdevusi EPOC-PR
Iestādes veids, kas izdevusi šo EPOC-PR (atzīmējiet atbilstošo lodziņu):
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□ tiesnesis, tiesa vai izmeklēšanas tiesnesis
□ prokurors
□ cita kompetentā iestāde, kā noteikts izdevējvalsts tiesību aktos → lūgums aizpildīt arī E 
iedaļu
Sīkāka informācija par izdevējiestādi un/vai tās pārstāvi, kas apliecina, ka EPOC-PR pēc satura 
ir precīzs un pareizs:
Iestādes nosaukums:…………………………………………..………………………………
Iestādes pārstāvja vārds, uzvārds:…………………………………………..…………………
Ieņemamais amats (amata nosaukums/pakāpe):…………………………………………..….
Lietas Nr.:…………………………………………..…………………………………................
Adrese:…………………………………………………………….……………………….........
Tālruņa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)………………………………………….......
Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………..........
E-pasts:…………………………………………..…………………………………..................
Datums: ……………………………………………………………………………
Oficiāls zīmogs (ja ir) un paraksts:…………………………………………..……………

E IEDAĻA. Sīkāka informācija par iestādi, kas validējusi EPOC-PR
Iestādes veids, kas validējusi šo EPOC-PR (atzīmējiet atbilstošo lodziņu):
□ tiesnesis, tiesa vai izmeklēšanas tiesnesis
□ prokurors
Sīkāka informācija par validētāju iestādi un/vai tās pārstāvi, kas apliecina, ka EPOC-PR pēc 
satura ir precīzs un pareizs:
Iestādes 
nosaukums:…………………………………………..…………………………………..
Iestādes pārstāvja vārds, uzvārds:…………………………………………..…………………
Ieņemamais amats (amata nosaukums/pakāpe):…………………………………………..…
Lietas Nr.:…………………………………………..…………………………………................
Adrese: ………………………………………………………………………………………..
Tālruņa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………......
Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)…………………………………………..........
E-pasts:…………………………………………..…………………………………...................
Datums: ………………………………………………………………………………
Oficiāls zīmogs (ja ir) un paraksts:…………………………………………..………………

F IEDAĻA. Kontaktinformācija
Iestāde, ar kuru var sazināties jautājumos par EPOC-PR izpildi: 
………………………………………………………………………………………………
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III PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR NEIESPĒJAMĪBU IZPILDĪT EPOC/EPOC-PR VAI PAR 
EPOC/EPOC-PR NEATZĪŠANU

A IEDAĻA.
Turpmāk sniegta informācija, kas attiecas uz:
□ Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu (EPOC)
□ Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu (EPOC-PR)

B IEDAĻA.
EPOC/EPOC-PR adresāti:
- pakalpojumu sniedzējs vai attiecīgā gadījumā tā juridiskais pārstāvis: ...
- izpildes iestāde: ...
Iestāde, kas izdevusi EPOC/EPOC-PR: ……………………………..…………………
Attiecīgā gadījumā iestāde, kas validējusi EPOC/EPOC-PR: ……………………………….

C IEDAĻA.
EPOC/EPOC-PR adresāta lietas atsauces numurs: ……………………….…………….
Izdevējiestādes lietas atsauces numurs: …………………………………………………………
Attiecīgā gadījumā validētājas iestādes lietas atsauces numurs:
▐ EPOC/EPOC-PR nosūtīšanas datums: ………………...…………………

D IEDAĻA. ▐ Iemesli, kādēļ nav iespējams izpildīt EPOC/EPOC-PR

(i) EPOC/EPOC-PR nevar izpildīt vai to nevar izpildīt noteiktajā termiņā šāda(-u) 
iemesla(-u) dēļ:
□ EPOC/EPOC-PR ir nepilnīgs
□ EPOC/EPOC-PR ir acīmredzami kļūdains pēc formas vai satura
□ EPOC/EPOC-PR nav norādīta pietiekama informācija
□ nepārvarama vara vai faktiska neiespējamība apstākļos, kas nav radušies adresāta vai 
pakalpojumu sniedzēja dēļ
□ Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu nav izdevusi vai validējusi izdevējiestāde, 
kā noteikts Regulas (ES) ... 4. pantā.
□ Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas rīkojumu nav izdevusi vai apstiprinājusi 
izdevējiestāde, kā noteikts Regulas (ES) ... 4. pantā
□ Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums nav izdots par nodarījumu, kas paredzēts 
Regulas (ES) ... 5. panta 4. punktā.
□ ▐ Regulas (ES) ... darbības joma neattiecas uz pakalpojumu sniedzēju
□ Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums/Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojums neattiecas uz datiem, kurus pakalpojumu sniedzējs vai cita persona pakalpojuma 
sniedzēja uzdevumā glabā EPOC/EPOC-PR izdošanas brīdī
□ pamatojoties tikai uz EPOC/EPOC-PR norādīto informāciju, kļūst skaidrs, ka 
EPOC/EPOC-PR▐ ir acīmredzami ļaunprātīgs vai ka tas pārsniedz rīkojuma mērķi
□ Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma vai Eiropas e-pierādījumu saglabāšanas 
rīkojuma prasību izpilde būtu pretrunā trešās valsts tiesību aktiem, kas ir piemērojami un ar ko 
attiecīgos datus izpaust ir aizliegts
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(ii) Lūgums paskaidrot sīkāk, kādi šajā gadījumā ir nepildīšanas iemesli, vajadzības 
gadījumā norādot arī citus iemeslus, kas nav uzskaitīti šīs iedaļas i) punktā:
………………………………………………………………………………………………….

Da IEDAĻA. 

EPOC neatzīšanas vai nepildīšanas iemesli (atzīmējiet atbilstošo lodziņu):

Visiem EPOC: 

[ ] nav izpildīti Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izdošanas 
nosacījumi, kā paredzēts šīs regulas 5. pantā

[ ] Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpilde būtu pretrunā 
ne bis in idem principam

[ ] ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
izpilde nebūtu savienojama ar dalībvalsts pienākumiem, kas noteikti saskaņā ar 
LES 6. pantu un Hartu 

[ ] izpildes valsts tiesību aktos ir paredzēta imunitāte, privilēģija vai noteikumi 
par kriminālatbildības noteikšanu vai ierobežošanu saistībā ar preses brīvību un 
vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, un tāpēc Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojumu nav iespējams izpildīt

EPOC, kas izdoti par informācijas plūsmas un satura datiem: 

[ ] Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma izpilde kaitētu valsts drošības 
pamatinteresēm, apdraudētu informācijas avotu vai nozīmētu, ka tiek izmantota 
klasificēta informācija, kas saistīta ar konkrētām izlūkošanas darbībām;

[ ] Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums attiecas uz noziedzīgu 
nodarījumu, kas varētu būt pastrādāts ārpus izdevējvalsts teritorijas un pilnībā vai 
daļēji izpildes valsts teritorijā, un rīcība, par kuru ir izdots EPOC, nav uzskatāma 
par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem;

[ ] rīcība, par kuru ir izdots EPOC, nav uzskatāma par nodarījumu saskaņā ar 
izpildes valsts tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kad tas ir kādā no IIIa pielikumā 
minētajām nodarījumu kategorijām iekļauts nodarījums, kā to EPOC ir norādījusi 
izdevējiestāde, un gadījumus, kad izdevējvalstī šāda rīcība ir sodāma ar brīvības 
atņemšanu vai par to var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, 
kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi;

[ ] ar izpildes valsts tiesību aktiem Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma 
izpilde ir ierobežota, to attiecinot tikai uz nodarījumu uzskaitījumu vai kategoriju 
vai uz nodarījumiem, par kuriem paredzēts smagāks maksimālais sods;

[ ] Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojuma ievērošana būtu pretrunā trešās 
valsts tiesību aktiem, kas ir piemērojami un ar ko attiecīgos datus izpaust ir aizliegts.
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E IEDAĻA. Pretrunīgi pienākumi, kas izriet no trešās valsts tiesību aktiem
Ja no trešās valsts tiesību aktiem izriet pretrunīgi pienākumi, lūgums norādīt šādu informāciju:
- trešās valsts tiesību akta(-u) nosaukums, tai skaitā attiecīgais(-ie) noteikums(-i):
…………………………………………………………………….…………………………….
- attiecīgā(-o) noteikuma(-u) teksts:
…………………………………………………..………………………………..…………….
- pretrunīgā pienākuma būtība, tai skaitā ar trešās valsts tiesību aktu aizsargātās intereses:
□ personu pamattiesības (lūgums precizēt):
……………………………………………………………………………….………………..
□ trešās valsts pamatintereses, kas saistītas ar nacionālo drošību un aizsardzību (lūgums 
precizēt):
…………………………………………………………………………………………………..
□ citas intereses (lūgums precizēt):
…………………………………………………..……………………………………………….
- paskaidrojiet, kāpēc šajā lietā ir piemērojams attiecīgais tiesību akts:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
- paskaidrojiet, kāpēc, Jūsuprāt, ka šajā gadījumā ir pretruna:
……………………………………………………………………..……………………………
- paskaidrojiet, kā pakalpojumu sniedzējs ir saistīts ar attiecīgo trešo valsti:
…………………………………………………………………………………….……………..
- sekas, kuras adresātam varētu rasties, nodrošinot Eiropas e-pierādījumu sniegšanas 
rīkojuma ievērošanu, cita starpā arī sankcijas, ko tam var piemērot:
……………………………………………………………………………...……………….…...

F IEDAĻA. Pieprasītā informācija
No izdevējiestādes tiek pieprasīta papildu informācija EPOC/EPOC-PR izpildes vajadzībām 
(attiecīgā gadījumā aizpildiet):
……………………………………………………………………………….…………………..

G IEDAĻA. Datu saglabāšana
Pieprasītie dati (attiecīgā gadījumā atzīmējiet atbilstošos lodziņus un aizpildiet):
□ tiks glabāti 5 dienas, lai izdevējiestāde tos varētu precizēt vai vajadzības gadījumā 
labot▐
□ netiks sniegti vai saglabāti, jo pēc EPOC/EPOC-PR sniegtās informācijas tos nevar 
identificēt
- netiks sniegti, jo ir spēkā viens no neatzīšanas vai nepildīšanas iemesliem. 

H IEDAĻA. Sīkāka informācija par pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgā gadījumā tā juridisko 
pārstāvi
Pakalpojumu sniedzēja nosaukums/juridiskā pārstāvja vārds, 
uzvārds:….……………….…………………………
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:….……………….…………………………....................
Oficiāls zīmogs (ja ir) un paraksts:…………………………………………..………………



PE642.987v02-00 56/58 RR\1220560LV.docx

LV

IIIa PIELIKUMS

Regulas 10.a panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto nodarījumu kategorijas:
- dalība kriminālā organizācijā
- terorisms
- cilvēku tirdzniecība
- bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija
- narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība
- ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība
- korupcija
- krāpšana, tai skaitā krāpšana, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses 

1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 
izpratnē

- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
- naudas, arī euro, viltošana
- kibernoziegumi
- noziegumi pret vidi, tai skaitā apdraudēto dzīvnieku sugu un apdraudētu augu sugu 

nelikumīga tirdzniecība
- neatļautas ieceļošanas un uzturēšanās atbalstīšana
- slepkavība, smagu miesas bojājumu nodarīšana
- cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība
- personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana
- rasisms un ksenofobija
- organizēta vai bruņota laupīšana
- kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība
- krāpnieciska darbība
- rekets un izspiešana
- izstrādājumu viltošana un pirātisms
- administratīvo dokumentu viltošana un to nelikumīga tirdzniecība
- maksāšanas līdzekļu viltošana
- hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība
- kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība
- zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība
- izvarošana
- ļaunprātīga dedzināšana
- noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā
- gaisa/jūras kuģu nelikumīga sagrābšana
- sabotāža
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