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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie 
penală
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0225),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0155/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0256/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN*

la propunerea Comisiei

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

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin 
simbolul ▌.
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Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a informațiilor electronice în 
procedurile penale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 
alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și de a dezvolta un spațiu de libertate, 
securitate și justiție. În vederea instituirii progresive a unui astfel de spațiu, Uniunea 
trebuie să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie penală bazată pe 
principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, 
care este considerat, începând cu Consiliul European de la Tampere din 15-
16 octombrie 1999, ca fiind piatra de temelie a cooperării judiciare în materie penală 
în cadrul Uniunii.

(2) Măsurile care vizează obținerea și păstrarea informațiilor electronice sunt din ce în ce 
mai importante pentru a permite desfășurarea anchetelor penale și a urmărilor penale 
în întreaga Uniune. Mecanismele eficace de obținere a informațiilor electronice sunt 
esențiale pentru combaterea criminalității, sub rezerva unor condiții și garanții care să 
asigure deplina conformitate cu drepturile fundamentale și cu principiile recunoscute 
la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), în special principiile necesității și 
proporționalității, respectarea garanțiilor procedurale, protecția vieții private, a datelor 
cu caracter personal și a confidențialității comunicațiilor. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

1 JO C , , p. .
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(6) ▐

(7) Serviciile în rețea pot fi prestate de oriunde și nu necesită o infrastructură fizică, 
instalații sau personal în țara respectivă în care este oferit serviciul. Prin urmare, 
informațiile electronice relevante sunt adesea stocate în afara statului care desfășoară 
investigarea, ceea ce creează dificultăți legate de colectarea informațiilor electronice 
în cadrul procedurilor penale.

(8) Din acest motiv, cererile de cooperare judiciară sunt adesea adresate statelor care 
găzduiesc un număr mare de prestatori de servicii. În plus, numărul de cereri a crescut. 
Prin urmare, obținerea de informații electronice prin intermediul canalelor de 
cooperare judiciară necesită adesea un timp îndelungat, ceea ce poate cauza probleme 
din cauza naturii adeseori volatile a informațiilor electronice. De asemenea, nu 
există un cadru armonizat de cooperare cu prestatorii de servicii, deși anumiți 
prestatori din țări terțe acceptă cereri directe referitoare la date care nu se referă la 
conținut, în măsura în care acest lucru este permis de legislația lor națională aplicabilă. 
În consecință, toate statele membre se bazează tot mai mult pe canalele de cooperare 
directă voluntară cu prestatorii de servicii atunci când acestea sunt disponibile, 
aplicând diferite instrumente, condiții și proceduri naționale.

 

(9) Cadrul juridic fragmentat creează provocări pentru autoritățile judiciare și de aplicare 
a legii și pentru prestatorii de servicii care doresc să respecte cererile de natură 
juridică, în condițiile în care aceștia se confruntă tot mai mult cu insecuritate 
juridică și, eventual, cu conflicte de legi. Prin urmare, este necesar să se instituie 
norme specifice privind cooperarea judiciară transfrontalieră pentru păstrarea și 
divulgarea informațiilor electronice, pentru a completa legislația UE existentă și a 
clarifica normele de cooperare între autoritățile de aplicare a legii, autoritățile 
judiciare și prestatorii de servicii în domeniul informațiilor electronice, asigurând în 
același timp respectarea deplină a drepturilor și principiilor fundamentale 
recunoscute la articolul 6 din TUE și din Cartă, precum și a statului de drept. 

(9a) Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului2 prevede 
obținerea, divulgarea de probe și accesul la acestea într-un stat membru pentru a fi 
utilizate în anchete și proceduri penale în alt stat membru. Procedurile și termenele 
prevăzute în ordinul european de anchetă ar putea să nu fie adecvate pentru 
informațiile electronice, care sunt mai volatile și ar putea fi șterse mai ușor și mai 
rapid. Prin urmare, prezentul regulament prevede proceduri specifice care 
abordează natura informațiilor electronice. Cu toate acestea, pentru a evita o 
fragmentare pe termen lung a cadrului Uniunii pentru cooperarea judiciară în 
materie penală, pe termen mediu, Comisia ar trebui să evalueze funcționarea 
regulamentului în raport cu Directiva 2014/41/UE.

(10) ▐

(10a) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute la 
articolul 6 din TUE și în Cartă, în dreptul internațional și acordurile internaționale 

2 Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul 
european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, p. 1). 
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la care Uniunea sau toate statele membre sunt parte, inclusiv Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și în constituțiile 
statelor membre în domeniile lor respective de aplicare. Aceste drepturi și principii 
includ, în special, respectarea vieții private și de familie, protecția datelor cu 
caracter personal, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și 
proporționalității, precum și dreptul de a nu fi judecat sau condamnat penal de două 
ori pentru aceeași infracțiune. 

(10b) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui interpretată ca o interdicție de 
a refuza executarea unui ordin european de divulgare, în cazul în care există motive 
să se considere, pe baza unor elemente obiective, că ordinul european de divulgare a 
fost emis cu scopul de a urmări penal o persoană sau de a-i impune sancțiuni din 
cauza unor motive precum sexul, originea rasială sau etnică, religia, orientarea 
sexuală sau identitatea de gen, naționalitatea, limba sau opiniile politice sau în 
cazul în care există motive să se considere că se aduce atingere situației persoanei 
din unul dintre aceste motive. 

(11) Mecanismul privind ordinul european de divulgare și ordinul european de păstrare a 
informațiilor electronice în cadrul procedurilor penale funcționează cu condiția 
asigurării încrederii reciproce între statele membre și a prezumției de respectare de 
către statele membre a dreptului Uniunii, a statului de drept și, în special, a 
drepturilor fundamentale, care reprezintă elemente esențiale ale spațiului de 
libertate, securitate și justiție în cadrul Uniunii. Totuși, dacă autoritatea de 
executare are motive întemeiate pentru a considera că executarea unui ordin 
european de divulgare nu ar fi compatibilă cu obligațiile acesteia privind protecția 
drepturilor fundamentale recunoscute la articolul 6 din TUE și în Cartă, executarea 
ordinului european de divulgare ar trebui să fie refuzată. Înainte de a invoca unul 
dintre motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare prevăzute în prezentul 
regulament, autoritatea de executare ar trebui să se consulte cu autoritatea emitentă 
pentru a obține toate informațiile suplimentare necesare. Informațiile referitoare la 
o propunere motivată a Comisiei adresată Consiliului pe baza articolului 7 
alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (2) din TUE, care indică deficiențe sistemice 
sau generalizate, ar trebui să fie deosebit de relevante în scopul evaluării respective. 

(11a) În cazul în care Consiliul European ar adopta o decizie prin care să se stabilească, 
astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (2) din TUE, că în statul membru 
emitent s-a comis o încălcare gravă și persistentă a principiilor enunțate la 
articolul 2 din TUE, precum cele asociate statului de drept, autoritatea judiciară de 
executare poate decide în mod automat să invoce unul dintre motivele de 
nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute în prezentul regulament, fără a fi nevoit 
să efectueze o evaluare specifică.

(11b) Respectarea vieții private și de familie și protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt drepturi fundamentale. În 
conformitate cu articolul 7 și articolul 8 alineatul (1) din Cartă și cu articolul 16 
alineatul (1) din TFUE, orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private 
și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor sale, precum și la protecția 
datelor cu caracter personal care o privesc. La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să se asigure că datele cu caracter personal 
sunt protejate și prelucrate numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 
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al Parlamentului European și al Consiliului3 și cu Directive (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului4, precum și cu Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului5.

(11c) Datele cu caracter personal obținute în temeiul prezentului regulament ar trebui 
prelucrate numai când acest lucru este necesar și în mod proporțional cu scopul 
prevenirii, anchetării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
aplicării sancțiunilor penale și al exercitării dreptului la apărare. În special, statele 
membre ar trebui să se asigure că se aplică politici adecvate de protecție a datelor în 
cazul transmiterii de date cu caracter personal din partea autorităților relevante 
către prestatorii de servicii în sensul prezentului regulament, inclusiv măsuri pentru 
a garanta securitatea datelor. Prestatorii de servicii ar trebui să se asigure că 
aceleași garanții se aplică pentru transmiterea de date cu caracter personal către 
autoritățile relevante. Numai persoanele autorizate ar trebui să aibă acces la 
informații care conțin date cu caracter personal.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) Conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, o păstrare generală 
și nediferențiată a datelor de către autoritățile naționale de securitate din UE 
interferează grav cu normele privind viața privată consacrate, în special, în Carta 
drepturilor fundamentale a UE. Prin urmare, aplicarea prezentului regulament nu 
ar trebui să aibă ca efect o păstrare generală și nediferențiată a datelor și nici nu ar 
trebui să afecteze drepturile sau obligațiile care le revin prestatorilor de servicii în 
ceea ce privește securitatea datelor, inclusiv dreptul la criptare.

(14) ▐ Drepturile procedurale prevăzute în Directivele 2010/64/UE6, 2012/13/UE7, 

3 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția 
datelor”), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
4 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 
89).
5 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind 
prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva 
asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
6 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul 
la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).
7 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32012L0013
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2013/48/UE8, 2016/3439, 2016/80010 și 2016/191911 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului ar trebui să se aplice, în domeniul de aplicare al directivelor respective, 
procedurilor penale care intră sub incidența prezentului regulament în ceea ce 
privește statele membre care au obligații în temeiul acestor directive. Garanțiile 
procedurale prevăzute de cartă ar trebui să se aplice în cazul tuturor procedurilor 
vizate de prezentul regulament. 

(14a) În cazul în care statul membru emitent are motive să creadă că ar putea fi în curs 
proceduri penale paralele într-un alt stat membru, el ar trebui să consulte 
autoritățile statului membru respectiv, în conformitate cu Decizia-cadru 
2009/948/JAI a Consiliului12.

(15) Prezentul instrument stabilește normele în temeiul cărora, în cadrul unei proceduri 
penale, o autoritate judiciară competentă a unui stat membru poate cere unui prestator 
de servicii care oferă servicii în Uniune să divulge sau să păstreze informații 
electronice care pot servi drept probe, prin intermediul unui ordin european de 
divulgare sau de păstrare. Prezentul regulament se aplică în toate cazurile 
transfrontaliere în care prestatorul de servicii își are sediul principal într-un alt stat 
membru, sau, în cazul în care nu își are sediul în Uniune, în statul în care este legal 
reprezentat într-un alt stat membru. Autoritățile statelor membre nu ar trebui să 
emită ordine interne cu efecte extrateritoriale pentru divulgarea sau păstrarea de 
informații electronice care ar putea fi solicitate pe baza prezentului regulament. 

(16) Prestatorii de servicii cei mai relevanți pentru colectarea de informații electronice în 
procedurile penale sunt prestatorii de servicii de comunicații electronice și anumiți 
prestatori de servicii ale societății informaționale care facilitează interacțiunea dintre 
utilizatori. Prin urmare, ambele categorii ar trebui să fie reglementate de prezentul 
regulament. Prestatorii de servicii de comunicații electronice sunt definiți în ▐ 
Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului13 ▐. Printre 
serviciile oferite de aceștia se numără comunicațiile interpersonale, cum ar fi telefonia 
VOIP, mesageria instantanee și serviciile de e-mail. Categoriile de servicii ale 
societății informaționale incluse în prezentul regulament sunt cele pentru care 
stocarea datelor este o componentă definitorie a serviciului furnizat utilizatorului și se 

8 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul 
de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de 
arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a 
comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).
9 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind 
consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul 
procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).
10 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile 
procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, JO L 132, 
21.5.2016, p. 1.
11 Directiva 2016/1919/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind 
asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și 
pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, 
p. 1).

12 Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea 
conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale (JO L 328, 15.12.2009, p. 42).
13 Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de 
instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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referă în special la rețelele sociale, în măsura în care acestea nu se califică drept 
servicii de comunicații electronice, piețe online care facilitează tranzacțiile între 
utilizatorii lor (cum ar fi consumatori sau întreprinderi) sau alte servicii de găzduire, 
inclusiv în cazul în care serviciul este furnizat prin intermediul tehnologiei de tip cloud 
computing. 

(17) ▐

(18) Prestatorii de servicii de infrastructură de internet legate de alocarea de nume și 
numere, cum ar fi registrele de nume de domenii, operatorii de registre de nume de 
domenii și prestatorii de servicii de proxy sau registrele regionale de internet pentru 
adrese de protocol de internet („IP”), sunt deosebit de importanți pentru identificarea 
actorilor din spatele site-urilor web rău intenționate sau compromise. Aceștia dețin 
date care ar putea permite identificarea unei persoane sau a unei entități din spatele 
unui site web utilizat în activități infracționale sau a victimei unei activități 
infracționale.

(18a) Ordinele vizate de prezentul regulament ar trebui să fie adresate sediului principal 
al prestatorului de servicii sau reprezentanților legali desemnați în acest scop în 
ceea ce privește prestatorii de servicii care nu sunt stabiliți în unul dintre statele 
membre care intră sub incidența prezentului regulament. În cazul unui prestator de 
servicii cu sedii în cel puțin două state membre, sediul principal ar trebui să fie locul 
în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în 
care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor se iau într-un alt 
sediu al prestatorului de servicii din Uniune, sediu care are competența de a dispune 
punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile 
respective ar trebui considerat sediul principal.

(19) Prezentul regulament reglementează colectarea de date stocate de un prestator de 
servicii exclusiv în momentul emiterii unui ordin european de divulgare sau de 
păstrare. El nu stabilește o obligație generală de păstrare a datelor și nici nu 
autorizează interceptarea datelor sau obținerea datelor stocate la o dată ulterioară, după 
emiterea unui ordin european de divulgare sau de păstrare. 

(20) Categoriile de date la care se referă prezentul regulament includ datele privind 
abonații, datele privind traficul și datele referitoare la conținut.  Aceste clasificări 
sunt în concordanță cu legislația multor state membre, cu dreptul Uniunii, cum ar fi 
Directiva 2002/58/CE, și cu jurisprudența Curții de Justiție, precum și cu dreptul 
internațional, în special Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică (CETS nr. 185) („Convenția de la Budapesta”).

(21) Este adecvat să se identifice datele privind abonații drept o categorie specifică de date 
utilizată în prezentul regulament. Datele privind abonații sunt solicitate pentru a 
identifica utilizatorul subiacent, iar nivelul de interferență cu drepturile fundamentale 
este mai scăzut decât în cazul altor categorii de date, mai sensibile.

(22) Pe de altă parte, datele privind traficul sunt solicitate în general pentru a obține 
informații mai private, cum ar fi contactele utilizatorului și locul în care se află acesta 
și pot fi utilizate pentru a stabili profilul complet al unei persoane vizate. Prin urmare, 
în ceea ce privește sensibilitatea lor, datele privind traficul sunt comparabile cu 
datele referitoare la conținut.

(22a) Adresele IP pot constitui un punct de plecare crucial pentru anchetele penale în 



PE642.987v02-00 12/67 RR\1220560RO.docx

RO

care identitatea unui suspect nu este cunoscută. Conform acquis-ului UE, astfel 
cum este interpretat de Curtea de Justiție, adresele IP trebuie să fie considerate date 
cu caracter personal și trebuie să beneficieze de protecția deplină în temeiul acquis-
ului UE privind protecția datelor. În plus, în anumite circumstanțe, acestea pot fi 
considerate date privind traficul. Cu toate acestea, în scopul desfășurării unei 
anchete penale specifice, autoritățile de aplicare a legii ar putea solicita o adresă IP 
cu singurul scop de a identifica utilizatorul și, ulterior, numele sau adresa 
abonatului sau a utilizatorului înregistrat. În astfel de cazuri, este indicat să se 
aplice același regim ca în cazul datelor privind abonații, astfel cum este definit în 
prezentul regulament.

(22b) Metadatele pot fi prelucrate și analizate mai ușor decât datele referitoare la 
conținut, deoarece sunt deja aduse într-un format structurat și standardizat, în 
schimb, atunci când sunt derivate din servicii de comunicații electronice sau 
protocoale, ele pot dezvălui, de asemenea, informații foarte sensibile și cu caracter 
personal. Prin urmare, este esențial ca, atunci când metadatele altor servicii de 
comunicații electronice sau protocoale sunt stocate, transmise, distribuite sau fac 
obiectul unui schimb prin intermediul serviciilor respective sau între prestatorii de 
servicii, ele trebuie considerate date referitoare la conținut.

(23) Toate categoriile de date conțin date cu caracter personal și, prin urmare, sunt 
acoperite de garanțiile acordate în temeiul acquis-ului Uniunii în materie de protecție a 
datelor. Cu toate acestea, intensitatea impactului asupra drepturilor fundamentale 
variază între categoriile de date, în special între datele privind abonații, pe de o parte, 
și datele privind traficul și datele referitoare la conținut, pe de altă parte. În timp ce 
datele privind abonații și adresele IP sunt utile pentru a obține primele indicii în 
cadrul unei anchete cu privire la identitatea unui suspect, datele privind traficul și 
datele referitoare la conținut sunt adesea mai relevante ca element probatoriu, putând 
conduce în cele din urmă la condamnarea suspectului. Prin urmare, este esențial ca 
toate aceste categorii de date să fie reglementate de instrument. Din cauza gradului 
diferit de interferență cu drepturile fundamentale, sunt impuse condiții și garanții 
diferite pentru obținerea acestor date.

(24) Ordinul european de divulgare a informațiilor electronice și ordinul european de 
păstrare a informațiilor electronice sunt măsuri de investigare care ar trebui să fie 
emise doar în cadrul unor proceduri penale specifice în privința unei infracțiuni 
concrete care a avut deja loc, în urma unei evaluări individuale a proporționalității și a 
necesității în fiecare caz în parte, ținând seama de drepturile persoanei suspectate 
sau acuzate.

(25) ▐

(26) Prezentul regulament ar trebui să se aplice prestatorilor de servicii care oferă servicii 
în Uniune, iar ordinele prevăzute în prezentul regulament pot fi emise doar pentru 
datele referitoare la serviciile oferite în Uniune. Serviciile oferite exclusiv în afara 
Uniunii nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(27) Pentru a stabili dacă un prestator de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este 
necesară o evaluare din care să reiasă dacă este evident că prestatorul de servicii 
intenționează să ofere servicii persoanelor vizate, fie că sunt persoane fizice sau 
juridice, din unul sau mai multe state membre din Uniune. Cu toate acestea, simpla 
accesibilitate a unei interfețe online, cum ar fi de exemplu accesibilitatea site-ului web, 
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a unei adrese de e-mail sau a altor date de contact ale unui prestator de servicii sau 
intermediar, sau utilizarea unei limbi folosite, de asemenea, într-un stat membru, ar 
trebui să fie considerată insuficientă pentru a stabili această intenție.

(28) O legătură substanțială cu Uniunea ar trebui, de asemenea, să fie relevantă pentru 
stabilirea sferei de aplicare a prezentului regulament. Ar trebui să se considere că 
există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea în cazul în care prestatorul de 
servicii are un sediu în Uniune. În absența unui astfel de sediu, criteriul referitor la o 
legătură substanțială ar trebui să fie evaluat pe baza existenței unui număr semnificativ 
de utilizatori în unul sau mai multe state membre sau a orientării activităților către 
unul sau mai multe state membre. Orientarea activităților către unul sau mai multe 
state membre ar trebui stabilită pe baza tuturor circumstanțelor relevante, inclusiv pe 
baza unor factori precum utilizarea unei limbi sau a unei monede folosite în general în 
statul membru respectiv sau posibilitatea de a comanda bunuri sau servicii ▐. 

(28a) Situațiile în care există o amenințare iminentă la adresa vieții sau a integrității fizice 
a unei persoane ar trebui să fie tratate ca fiind cazuri de urgență și să permită 
termene mai scurte pentru prestatorul de servicii și pentru autoritatea de executare. 
În cazul în care perturbarea sau distrugerea unei infrastructuri critice ar implica în 
mod direct un risc iminent pentru viața sau integritatea fizică a unei persoane, o 
astfel de situație ar trebui tratată și ca fiind un caz de urgență, în conformitate cu 
legislația UE.

 (29) Un ordin european de divulgare ar trebui să fie emis doar în cazul în care acest lucru 
este necesar și proporțional, ținând seama de drepturile persoanei suspectate sau 
acuzate și de gravitatea infracțiunii. Evaluarea ar trebui să ia în considerare dacă 
acesta ar fi putut fi solicitat în aceleași condiții într-o cauză internă similară, 
indiferent dacă există motive suficiente pentru a crede că a fost comisă o 
infracțiune, în cazul în care este suficient de gravă pentru a justifica divulgarea 
transfrontalieră a datelor și în cazul în care informațiile solicitate sunt relevante 
pentru anchetă. Ordinul ar trebui să se limiteze strict la ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivul legitim de obținere a datelor relevante și necesare care să servească 
drept probe doar în cazul respectiv și ar trebui să se limiteze la datele anumitor 
persoane care au o legătură directă cu procedurile specifice. Legătura directă între 
persoana ale cărei date sunt solicitate și scopul procedurii concrete trebuie să poată 
fi demonstrată în orice moment.

(30) Atunci când este emis un ordin european de divulgare sau de păstrare a informațiilor 
electronice, ar trebui să intervină întotdeauna o autoritate judiciară fie în procesul de 
emitere, fie în cel de validare a ordinului. Având în vedere caracterul mai sensibil al 
datelor privind traficul și al celor referitoare la conținut, emiterea sau validarea 
ordinelor europene de divulgare pentru aceste categorii de date necesită un control 
jurisdicțional din partea unui judecător. În plus, întrucât datele privind abonații sunt 
mai puțin sensibile, ordinele europene de divulgare pentru aceste categorii de date pot 
fi emise sau validate de către procurori competenți, în cazul în care astfel de 
procurori au capacitatea de a-și exercita responsabilitățile în mod obiectiv. În cazul 
în care legislația internă prevede acest lucru, pentru executarea ordinului ar putea 
fi necesară implicarea procedurală a unei instanțe judecătorești din statul de 
executare.

(30a) Autoritatea emitentă competentă ar trebui considerată independentă în cazul în care 
nu este expusă riscului de a fi supusă, direct sau indirect, unor instrucțiuni sau 
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directive externe, în special din partea executivului, cum ar fi un ministru al 
Justiției, în legătură cu adoptarea unei decizii. Această independență ar trebui 
considerată a exista în cazul în care, pe baza normelor statutare corespunzătoare și 
a unui cadru instituțional, autoritatea emitentă competentă este capabilă să își 
exercite responsabilitățile în mod obiectiv și acționează independent în executarea 
responsabilităților sale asociate emiterii unui ordin european de divulgare sau de 
păstrare, luând în considerare toate probele incriminatoare și dezincriminatoare și 
fără a fi expusă riscului ca puterea sa decizională să fie supusă unor instrucțiuni 
sau directive externe.

(31) Din același motiv, trebuie să se facă o distincție în ceea ce privește domeniul de 
aplicare material al prezentului regulament: ordinele de divulgare a datelor privind 
abonații și a adreselor IP cu unicul scop de a identifica persoana pot fi emise pentru 
orice infracțiune, în timp ce datele privind traficul și cele referitoare la conținut ar 
trebui să facă obiectul unor cerințe mai stricte pentru a reflecta natura mai sensibilă a 
acestor date. Existența unui prag permite o abordare mai proporțională, împreună cu o 
serie de alte condiții și garanții ex ante și ex post prevăzute în prezentul regulament 
pentru a asigura respectarea proporționalității și a drepturilor persoanelor afectate. În 
același timp, pragul nu ar trebui să limiteze eficacitatea instrumentului și utilizarea sa 
de către practicieni. Faptul de a permite ca ordinele să fie emise pentru anchete legate 
de infracțiuni pentru care se prevede o limită superioară a pedepsei de cel puțin trei ani 
limitează domeniul de aplicare a instrumentului la infracțiuni mai grave, fără a afecta 
excesiv posibilitățile sale de utilizare de către practicieni. Sunt excluse astfel din 
domeniul de aplicare un număr semnificativ de infracțiuni care sunt considerate mai 
puțin grave de către statele membre, astfel cum reiese din aplicarea unei limite 
superioare a pedepsei mai reduse. De asemenea, această abordare are avantajul de a fi 
ușor de aplicat în practică.

(32) Pentru anumite infracțiuni, informațiile sunt în mod normal disponibile exclusiv în 
format electronic, care este deosebit de fluid prin natura sa. Acest lucru este valabil 
pentru infracțiunile conexe mediului informatic, chiar și pentru cele care ar putea să nu 
fie considerate grave în sine, dar care pot provoca pagube extinse sau considerabile, 
inclusiv, în special, cazurile cu impact individual redus, dar cu volum ridicat și 
prejudiciu global. Pentru majoritatea cazurilor în care infracțiunea a fost săvârșită prin 
intermediul unui sistem informatic, aplicarea aceluiași prag ca și în cazul altor tipuri 
de infracțiuni ar conduce cel mai frecvent la impunitate. Acest lucru justifică aplicarea 
regulamentului și în cazul infracțiunilor pentru care limita pedepsei este inferioară 
pragului de trei ani de închisoare. Infracțiunile legate de terorism, astfel cum sunt 
descrise în Directiva 2017/541/UE a Parlamentului European și a Consiliului14, 
precum și infracțiunile de abuz sexual și exploatare sexuală a copiilor, astfel cum 
sunt descrise în Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului15, 
nu necesită pragul maxim de minimum 3 ani.

(33) ▐

14 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind 
combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a 
Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).
15 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 
combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).
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(34) ▐

(35) Imunitățile și privilegiile, care se pot referi la categorii de persoane (cum ar fi 
diplomații) sau la relații protejate în mod specific (cum ar fi privilegiul juridic 
profesional, confidențialitatea surselor) sau la reguli ce țin de libertatea presei și 
libertatea de exprimare în alte mass-media), sunt menționate în alte instrumente de 
recunoaștere reciprocă, cum ar fi ordinul european de anchetă. În legislația Uniunii 
nu există o definiție comună a ceea ce constituie o imunitate sau un privilegiu. Prin 
urmare, definiția exactă a acestor termeni este lăsată la latitudinea legislației 
interne. Aceasta poate include măsuri de protecție aplicabile profesiilor medicale 
(cum ar fi medicii) și juridice, clerului sau consilierilor protejați în alt mod, dar și 
reguli, deși nu sunt neapărat considerate privilegii sau imunități, referitoare la 
libertatea presei și la libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă 
(cum ar fi jurnaliștii). Prin urmare, dreptul național aplicabil ar trebui deja luat în 
considerare la momentul emiterii ordinului, întrucât autoritatea emitentă poate să 
emită ordinul doar dacă acesta ar fi putut fi solicitat în aceleași condiții într-o cauză 
internă similară. Pe lângă acest principiu de bază, imunitățile și privilegiile care 
protejează datele în statul membru de executare ar trebui luate în considerare în 
măsura posibilului în statul emitent în același mod ca și când ar fi fost prevăzute în 
legislația națională a statului emitent. Acest lucru este relevant în special în cazul în 
care legislația statului membru de executare prevede un grad mai mare de protecție 
decât legislația statului emitent. Ca o garanție suplimentară, aceste aspecte ar trebui să 
fie luate în considerare nu doar atunci când este emis ordinul, ci și mai târziu, în 
cadrul procedurii de notificare sau când se evaluează relevanța și la admisibilitatea 
datelor în cauză în etapa corespunzătoare a procedurii penale și în cazul în care are loc 
o procedură de executare, efectuată de autoritatea de executare.

(36) Ordinul european de păstrare poate fi emis pentru orice infracțiune penală, în cazul în 
care acesta ar fi putut fi solicitat în aceleași condiții într-o cauză internă similară în 
statul emitent, în cazul în care există motive suficiente pentru a considera că a fost 
comisă o infracțiune, în cazul în care aceasta este suficient de gravă pentru a 
justifica păstrarea transfrontalieră a datelor și în cazul în care informațiile solicitate 
sunt relevante pentru ancheta în cauză. Păstrarea se limitează la datele anumitor 
persoane care au o legătură directă cu procedurile specifice menționate în prezentul 
regulament, iar legătura directă între persoana ale cărei date sunt solicitate și 
scopul procedurii specifice trebuie să poată fi demonstrată în orice moment. 
Obiectivul unui ordin european de păstrare este de a împiedica eliminarea, ștergerea 
sau modificarea datelor pertinente în situațiile în care poate dura mai mult timp 
obținerea divulgării acestor date.

(37) Ordinele europene de divulgare și de păstrare ar trebui să fie adresate sediului 
principal al prestatorului de servicii unde se află operatorul de date sau, în cazul ]n 
care prestatorul nu își are sediul în Uniune sau în unul dintre statele membre care 
intră sub incidența prezentului regulament, reprezentantului său legal desemnat de 
către prestatorul de servicii. Simultan, ele ar trebui să fie adresate direct autorității 
de executare.

(38) Ordinele europene de divulgare și de păstrare a informațiilor electronice ar trebui 
transmise prin intermediul unui certificat de ordin european de divulgare a 
informațiilor electronice (EPOC) sau al unui certificat de ordin european de păstrare a 
informațiilor electronice (EPOC-PR). Certificatele ar trebui să conțină aceleași 
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informații obligatorii ca și ordinele. Atunci când este necesar, certificatul ar trebui să 
fie tradus în (una dintre) limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru de 
executare și ale prestatorului de servicii sau într-o altă limbă oficială pe care statul 
membru sau prestatorul a declarat că o va accepta. În acest sens, statele membre ar 
trebui să poată indica, în orice moment, într-o declarație înaintată Comisiei, că vor 
accepta traduceri ale EPOC și EPOC-PR într-una sau mai multe limbi oficiale ale 
Uniunii, altele decât limba oficială sau limbile oficiale ale statului membru 
respectiv. Comisia ar trebui să pună declarațiile la dispoziția tuturor statelor 
membre și a Rețelei judiciare europene în materie penală.

(39) Autoritatea emitentă competentă ar trebui să transmită EPOC sau EPOC-PR direct 
destinatarilor, prin intermediul unui sistem european de schimburi digitale creat de 
Comisie, până la [data aplicării prezentului regulament]. Acest sistem ar trebui să 
permită canale sigure de gestionare a comunicării transfrontaliere autorizate, de 
autentificare și de transmitere a ordinelor și a datelor solicitate între autoritățile 
competente și prestatorii de servicii, garantând un schimb eficient, fiabil și fără 
sincope de informații relevante și un nivel ridicat de securitate, confidențialitate și 
integritate, precum și protecția necesară a vieții private și a datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului 
European și al Consiliului 16, cu Regulamentul (UE) 2016/679, cu Directiva (UE) 
2016/680 și cu Directiva 2002/58/CE. În acest scop, ar trebui implementată o 
tehnologie pentru semnătura electronică și de criptare de ultimă generație, deschisă 
și utilizată în mod curent. De asemenea, sistemul ar trebui să permită destinatarilor 
să divulge o înregistrare scrisă, în condiții care să le permită destinatarilor să 
stabilească autenticitatea ordinului și a autorității emitente, în conformitate cu 
normele de protecție a datelor cu caracter personal.

(39a) În cazul în care prestatorii de servicii sau statele membre au instituit deja sisteme 
specializate sau alte canale securizate pentru tratarea cererilor de date în scopul 
aplicării legii, ar trebui să fie posibil ca astfel de sisteme sau canale să fie 
interconectate cu acest sistem european de schimburi digitale.

 (40) La primirea unui EPOC pentru datele privind abonații sau adresele IP în scopul 
unic de a identifica o persoană, prestatorul de servicii ar trebui să se asigure că 
datele solicitate sunt transmise autorității emitente cel târziu în termen de 10 zile de la 
primirea EPOC și în termen de 16 de ore în cazuri de urgență. În cazul în care 
autoritatea de executare decide să invoce oricare dintre motivele enumerate de 
nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute în prezentul regulament în termenele 
indicate, aceasta ar trebui să informeze imediat autoritatea emitentă și prestatorul 
de servicii cu privire la decizia sa. Autoritatea emitentă ar trebui să șteargă datele. 
În cazul în care datele solicitate nu au fost încă transmise autorității emitente, 
prestatorul de servicii căruia i se adresează ordinul nu poate transmite datele. 

(40a) La primirea unui EPOC pentru date privind traficul sau conținutul, prestatorul de 
servicii ar trebui să procedeze cu celeritate la păstrarea datelor solicitate. În cazul în 
care autoritatea de executare a invocat oricare dintre motivele enumerate de 
nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute în prezentul regulament în termenele 

16 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
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indicate, aceasta ar trebui să informeze imediat autoritatea emitentă și prestatorul 
de servicii cu privire la decizia sa. În cazul în care statul emitent face obiectul unei 
proceduri menționate la articolul 7 alineatul (1) sau la articolul 7 alineatul (2) din 
TUE, prestatorul de servicii ar trebui să transmită datele solicitate numai după ce a 
primit aprobarea scrisă explicită a autorității de executare. Fără a aduce atingere 
acestei dispoziții speciale, în cazul în care autoritatea de executare nu a invocat 
niciunul dintre motivele enumerate în prezentul regulament în termenele indicate, 
prestatorul de servicii ar trebui să asigure transmiterea imediată a datelor solicitate 
direct autorității emitente sau autorităților de aplicare a legii indicate în EPOC. 

(41) ▐

(42) Atunci când primește un certificat de ordin european de păstrare („EPOC-PR”), 
prestatorul de servicii ar trebui să procedeze cu celeritate la păstrarea datelor 
solicitate pentru o perioadă maximă de 60 de zile. Perioada de 60 de zile este 
calculată astfel încât să permită transmiterea unei cereri oficiale de divulgare. 
Aceasta poate fi prelungită cu doar 30 de zile suplimentare, dacă este necesar, 
pentru a permite o evaluare suplimentară a relevanței datelor în cadrul 
investigațiilor în curs, pentru a preveni pierderea unor date potențial relevante 
înainte de expirarea ordinului european de păstrare. În cazul în care autoritatea 
emitentă transmite destinatarilor ordinul european de divulgare ulterior în aceste 
termene, prestatorul de servicii ar trebui să păstreze în continuare datele atât timp 
cât este necesar pentru executarea ordinului european de divulgare. 

(42a) Pentru a permite prestatorului de servicii să soluționeze problemele, în cazul în care 
EPOC sau EPOC-PR ar putea fi incomplet, sub aspectul formei sau conținutului, 
conține erori vădite sau nu conține informații suficiente pentru a executa ordinul, 
este necesar să se stabilească o procedură de comunicare pentru a solicita clarificări 
sau, dacă este necesar, rectificări din partea autorității emitente. Mai mult, pot 
exista situații în care prestatorul de servicii nu poate furniza informațiile în cazuri 
de forță majoră sau de imposibilitate de facto care nu poate fi atribuită prestatorului 
de servicii sau nu le poate furniza în mod exhaustiv sau în timp util, din orice alt 
motiv. Motivele în cauză pot fi de ordin tehnic sau operațional (de exemplu, limitări 
operaționale ale întreprinderilor mici și mijlocii). În aceste cazuri, prestatorul de 
servicii, de asemenea, ar trebui să se adreseze din nou autorităților emitente și să 
ofere justificările oportune, precum și în cazul în care consideră că ordinul este în 
mod evident abuziv sau excesiv. De exemplu, un ordin care solicită divulgarea de 
date privind o categorie nedefinită de persoane dintr-o zonă geografică sau care nu 
are nicio legătură cu procedura penală efectivă ar ignora în mod evident condițiile 
de emitere a unui ordin european de divulgare sau de păstrare. Prin urmare, 
procedura de comunicare ar trebui să ofere posibilități largi de corectare corectarea 
sau reconsiderarea EPOC sau a EPOC-PR de către autoritatea emitentă, într-un 
stadiu incipient. În cazul în care sunt necesare clarificări și corecții, autoritatea 
emitentă ar trebui să reacționeze cu celeritate, în termen de cel mult 5 zile. În 
absența unei reacții din partea autorității emitente, ordinul ar trebui considerat nul 
și neavenit. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile relevante, autoritatea 
emitentă ar trebui să stabilească un nou termen sau să retragă ordinul. Pentru a 
garanta disponibilitatea datelor, prestatorul de servicii ar trebui să păstreze datele 
solicitate în cursul acestei proceduri, dacă este posibil.

(42b) Fără a aduce atingere principiului încrederii reciproce, autoritatea de executare ar 
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trebui să poată refuza recunoașterea executării unui ordin european de divulgare, 
în cazul în care acest refuz se bazează pe faptul că nu sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute în prezentul regulament pentru emiterea unui ordin european de 
divulgare sau pe alte motive concrete enumerate în prezentul regulament.

(42c) Principiul ne bis in idem reprezintă un principiu fundamental în dreptul Uniunii, 
așa cum a fost recunoscut de Cartă și dezvoltat de jurisprudența Curții de Justiție. 
Prin urmare, în cazul în care autoritatea de executare evaluează ordinul, aceasta 
trebui să refuze executarea unui ordin european de divulgare dacă executarea sa ar 
fi contrară acestui principiu.

(42d) De asemenea, în cazul în care autoritatea de executare evaluează ordinul și există 
motive întemeiate să se considere că executarea ordinului european de divulgare ar 
fi incompatibilă cu obligațiile statului membru în conformitate cu articolul 6 din 
TUE și cu Carta, autoritatea de executare ar trebui să refuze executarea unui ordin 
european de divulgare.

(42e) În plus, în cazul în care recunoașterea sau executarea unui ordin european de 
divulgare ar implica încălcarea unei imunități sau a unui privilegiu în statul de 
executare, autoritatea de executare ar trebui să refuze ordinul respectiv în cazurile 
în care acesta este evaluat de autoritatea de executare.

(42f) Dat fiind caracterul mai intruziv al unui ordin european de divulgare pentru datele 
privind traficul și conținutul, autoritatea de executare ar trebui să aibă la dispoziție 
motive opționale suplimentare de nerecunoaștere și neexecutare pentru aceste 
categorii de date.

(43) Întrucât informarea persoanei ale cărei date sunt solicitate este un element esențial 
al respectării drepturilor în materie de protecție a datelor și al dreptului la apărare, 
pentru a permite un control eficace și o cale de atac judiciară, în conformitate cu 
articolul 6 din TUE și cu Carta, prestatorul de servicii ar trebui să informeze 
persoana ale cărei date sunt solicitate, fără întârzieri nejustificate. Atunci când 
informează persoana respectivă, prestatorul de servicii ar trebui să ia măsurile cele 
mai avansate operațional și tehnic necesare pentru a asigura securitatea, 
confidențialitatea și integritatea EPOC sau EPOC-PR și a datelor divulgate sau 
păstrate. 

(43a) Atât timp cât este necesar și proporțional, pentru a nu obstrucționa procedurile 
penale relevante sau pentru a proteja drepturile fundamentale ale altei persoane, 
autoritatea emitentă, ținând seama în mod corespunzător de impactul măsurii 
asupra drepturilor fundamentale ale persoanei ale cărei date sunt solicitate, poate 
solicita prestatorului de servicii să se abțină de la a informa persoana ale cărei date 
sunt solicitate, pe baza unui ordin judecătoresc care ar trebui să fie justificat în mod 
corespunzător, să specifice durata obligației de confidențialitate și să facă obiectul 
unei revizuiri periodice. În cazul în care autoritatea emitentă solicită prestatorului 
de servicii să se abțină de la a informa persoana în cauză, autoritatea emitentă ar 
trebui să informeze persoana ale cărei date sunt solicitate, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la divulgarea sau păstrarea datelor. Aceste informații ar 
putea fi întârziate atât timp cât este necesar și proporțional, ținând seama de 
drepturile persoanei suspectate și acuzate și fără a aduce atingere drepturilor la 
apărare și căilor de atac eficiente. Informațiile destinate utilizatorilor ar trebui să 
includă informații cu privire la toate căile de atac disponibile, astfel cum sunt 
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menționate în prezentul regulament.
(43b) Informațiile electronice obținute în conformitate cu prezentul regulament nu ar 

trebui să fie folosite în alte proceduri decât cele pentru care au fost obținute în 
conformitate cu prezentul regulament, cu excepția cazului în care există o 
amenințare iminentă la adresa vieții sau a integrității fizice a unei persoane. În 
cazul în care perturbarea sau distrugerea unei infrastructuri critice ar implica în 
mod direct un risc iminent pentru viața sau integritatea fizică a unei persoane, o 
astfel de situație ar trebui tratată și ca fiind o amenințare iminentă la adresa vieții 
sau a integrității fizice a unei persoane, în conformitate cu legislația UE.

(43c) Informațiile electronice care au fost colectate prin încălcarea oricăreia dintre 
condițiile enumerate în prezentul regulament ar trebui șterse fără întârzieri 
nejustificate. De asemenea, ar trebui să fie șterse imediat informațiile electronice 
care nu mai sunt necesare pentru cercetarea sau urmărirea penală pentru care au 
fost divulgate sau păstrate, inclusiv pentru eventuale căi de atac, cu excepția cazului 
în care acest lucru contravine dreptului la apărare al persoanei suspectate sau 
acuzate. În acest scop, ar trebui stabilite revizuiri periodice ale necesității stocării 
informațiilor electronice. Persoana ale cărei date au fost solicitate ar trebui să fie 
informată cu privire la ștergerea informațiilor.

(43d) Informațiile electronice care au fost colectate prin încălcarea prezentului 
regulament nu ar trebui să fie admisibile în fața instanței. Acest lucru ar trebui să 
includă, de asemenea, toate cazurile în care criteriile stabilite în prezentul 
regulament nu sunt îndeplinite. În cazul în care informațiile electronice au fost 
obținute înainte să fi fost invocat un motiv de nerecunoaștere enumerat în prezentul 
regulament, nici ele nu ar trebui să fie admisibile în fața instanței. Atunci când 
evaluează admisibilitatea informațiilor electronice obținute în conformitate cu 
prezentul regulament, autoritățile judiciare competente ar trebui să se asigure în 
toate etapele acțiunilor că sunt respectate drepturile la apărare și echitatea 
procedurilor. Pentru o astfel de evaluare, autoritățile judiciare competente ar trebui, 
de asemenea, să ia în considerare în mod corespunzător dacă au fost îndeplinite 
criteriile stabilite în prezentul regulament, mai ales în cazul în care datele solicitate 
ar putea fi protejate de imunități sau privilegii.

(43e) În cazul în care prestatorul de servicii solicită acest lucru, statul emitent ar trebui să 
ramburseze costurile justificate suportate de prestatorul de servicii și legate de 
executarea ordinului european de divulgare sau a ordinului european de păstrare. 
În acest scop, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la normele 
de rambursare, iar Comisia ar trebui să le publice. În cazul în care, din motive 
practice, precum dimensiunea economică a prestatorului de servicii, regimurile 
lingvistice diferite în statul emitent și statul de executare sau normele naționale 
diferite pentru rambursarea costurilor între aceste state, prestatorul de servicii este 
în mod substanțial împiedicat să solicite rambursarea costurilor legate de 
executarea unui ordin european de divulgare sau a unui ordin european de anchetă 
din partea statului emitent, prestatorul de servicii ar trebui să aibă dreptul de a 
solicita rambursarea costurilor din partea statului de executare. În cazul în care 
prestatorul de servicii alege statul de executare, statul emitent ar trebui să 
ramburseze statului de executare aceste costuri.

(43f) Statele membre ar trebui să stabilească normele privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării obligațiilor în temeiul prezentului regulament. Aceste sancțiuni ar 
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trebui să fie efective, proporționale și disuasive. Atunci când autoritățile competente 
stabilesc sancțiunile corespunzătoare aplicabile încălcărilor comise de prestatorii de 
servicii, ele ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante, cum ar fi 
natura, gravitatea și durata încălcării, dacă aceasta a fost comisă cu intenție sau din 
neglijență și dacă prestatorul de servicii a mai fost tras la răspundere pentru 
încălcări anterioare similare. În acest sens, o atenție specială ar trebui acordată 
microîntreprinderilor.

(43g) În cazul în care un furnizor de servicii acționează cu diligența necesară, mai ales în 
ceea ce privește obligațiile de protecție a datelor, și a solicitat clarificări sau 
justificări din partea autorității emitente, în conformitate cu prezentul regulament, 
acesta nu ar trebui să fie răspunzător pentru consecințele eventualelor întârzieri 
cauzate. În plus, sancțiunile aplicate pentru încălcările obligațiilor prestatorului de 
servicii în temeiul prezentului regulament ar trebui anulate, în cazul în care un 
ordin a fost contestat cu succes în conformitate cu prezentul regulament. 

(44) În cazul în care prestatorul de servicii nu se conformează unui EPOC în termenele 
limită sau unui EPOC-PR fără a furniza motive suficiente și atunci când, în ceea ce 
privește EPOC, autoritatea de executare nu a invocat niciunul dintre motivele 
prevăzute în prezentul regulament, autoritatea emitentă poate solicita autorității 
competente din statul de executare să execute ordinul. Într-un astfel de caz, statul de 
executare ar trebui să solicite în mod oficial prestatorului de servicii să se 
conformeze ordinului, informând prestatorul de servicii cu privire la posibilitatea de 
a se opune executării invocând unul dintre motivele pe care prestatorul de servicii le 
are la dispoziție pentru corectarea sau reconsiderarea ordinului, în conformitate cu 
prezentul regulament. În cazul în care un furnizor de servicii continuă să nu își 
respecte obligațiile, statele membre ar trebui să impună o sancțiune în conformitate 
cu prezentul regulament.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Pe lângă persoanele ale căror date sunt solicitate, măsura de investigare poate afecta 
legislația unei țări terțe. În astfel de situații, cooperarea judiciară bazată pe acorduri 
internaționale ar fi, în general, cea mai indicată modalitate de a solicita informații 
electronice atunci când apar incompatibilități legislative cu o țară terță. Fără a aduce 
atingere acestor acorduri internaționale și pentru a garanta respectarea intereselor 
suverane ale țărilor terțe, pentru a proteja persoanele în cauză și pentru a face față 
eventualelor obligațiilor contradictorii care le revin prestatorilor de servicii, prezentul 
instrument prevede un mecanism specific de control în cazul în care prestatorul de 
servicii sau autoritatea de executare consideră că respectarea unui ordin european de 
divulgare sau a unui ordin european de păstrare ar intra în conflict cu legile aplicabile 
ale unei țări terțe care interzic divulgarea datelor implicate.

(48) În acest scop, ori de câte ori prestatorul de servicii sau autoritatea de executare 
consideră că ordinul european de divulgare sau ordinul european de păstrare în cazul 
în speță ar duce la încălcarea unei obligații legale care decurge din legislația unei țări 
terțe, ar trebui să informeze autoritatea emitentă și destinatarii relevanți, fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de 10 zile de la primirea ordinului, procedând 



RR\1220560RO.docx 21/67 PE642.987v02-00

RO

astfel la suspendarea executării ordinului. O astfel de notificare ar trebui să includă 
toate detaliile relevante despre legislația țării terțe, aplicabilitatea sa în cazul vizat și 
natura obligației contradictorii. În acest caz, autoritatea emitentă ar trebui să 
reexamineze ordinul european de divulgare sau ordinul european de păstrare, în 
termen de 10 zile de la primirea notificării, luând în considerare criterii care includ 
interesele protejate de legislația relevantă, conexiunea dintre cazul penal și țara terță, 
conexiunea dintre prestatorul de servicii și țara terță, interesele statului care 
desfășoară ancheta în ceea ce privește obținerea informațiilor electronice și posibilele 
consecințe pentru destinatari ale respectării ordinului european de divulgare sau ale 
ordinului european de păstrare. În cursul acestei proceduri, datele ar trebui să fie 
păstrate, dacă este posibil.

(48a) Autoritatea emitentă ar trebui să aibă posibilitatea de a retrage, de a susține sau de a 
adapta ordinul atunci când este necesar, pentru a pune în aplicare criteriile relevante. 
Autoritatea emitentă ar trebui să informeze imediat destinatarii dacă decide să retragă 
ordinul. În mod similar, autoritatea emitentă ar trebui să informeze destinatarii și 
dacă decide să mențină ordinul. Autoritatea de executare, ținând seama în mod 
corespunzător de decizia autorității emitente, ar trebui să ia o decizie finală pe baza 
criteriilor enumerate în prezentul regulament, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei autorității emitente, și să informeze autoritatea emitentă și prestatorul de 
servicii cu privire la decizia sa finală.

(49) În vederea stabilirii existenței unei obligații contradictorii în circumstanțele specifice 
ale cazului care face obiectul examinării, autoritatea emitentă și autoritatea de 
executare ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita informații de la autoritatea 
competentă din țara terță, de exemplu în cazul în care controlul jurisdicțional ridică 
probleme de interpretare a legislației din țara terță în cauză, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/680, în măsura în care acest lucru nu împiedică termenele 
prevăzute în prezentul regulament.

(50) Expertiza în materie de interpretare ar putea fi furnizată, de asemenea, prin intermediul 
unor avize ale experților, în cazul în care acestea sunt disponibile. Informațiile și 
jurisprudența privind interpretarea legislației unei țări terțe și privind procedurile în 
materie de conflicte în statele membre ar trebui să fie puse la dispoziție pe o platformă 
centrală, cum ar fi proiectul SIRIUS și/sau Rețeaua Judiciară Europeană, pentru a 
beneficia de experiența și de expertiza acumulată cu privire la aceleași aspecte sau la 
aspecte similare. Aceasta nu ar trebui să împiedice o nouă consultare a țării terțe, dacă 
este cazul.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ În conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, este esențial ca toate persoanele ale căror date au fost solicitate prin 



PE642.987v02-00 22/67 RR\1220560RO.docx

RO

intermediul unui ordin european de divulgare sau al unui ordin european de 
păstrare să aibă dreptul la căi de atac eficiente împotriva acestor ordine în statul 
emitent și în statul de executare, în conformitate cu legislația națională, inclusiv 
posibilitatea de a contesta legalitatea ordinului, precum și necesitatea și 
proporționalitatea acestuia, fără a aduce atingere căilor de atac disponibile în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Directivei (UE) 2016/680. Motivele de 
fond care au condus la emiterea ordinului european de divulgare sau a ordinului 
european de păstrare ar trebui contestate în statul emitent, fără a aduce atingere 
garanțiilor privind drepturile fundamentale în statul de executare. Autoritatea 
emitentă și autoritatea de executare ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru 
a se asigura că informațiile cu privire la opțiunile de introducere a căilor de atac, în 
conformitate cu dreptul intern, sunt furnizate în timp util, inclusiv cu privire la 
momentul în care aceste căi de atac devin aplicabile, și să se asigure că acestea pot 
fi exercitate în mod efectiv.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) Pentru a monitoriza realizările, rezultatele și impactul prezentului regulament, 
Comisia ar trebui să publice un raport anual cu privire la anul calendaristic 
precedent, pe baza datelor obținute de la statele membre. În acest scop, statele membre 
ar trebui să colecteze și să țină statistici cuprinzătoare de la autoritățile relevante cu 
privire la diferite aspecte ale prezentului regulament, în funcție de tipul de date 
solicitate, de destinatari (autoritatea de executare sesizată), de tipul de prestator de 
servicii abordat [serviciul de comunicații electronice, serviciul societății 
informaționale sau numele de domeniu de internet și serviciul de numere IP (cum ar 
fi furnizorii de adrese IP, registrele de nume de domenii, operatorii de registre de 
nume de domenii sau serviciile de proxy conexe)] și de gradul de urgență a cazului. 
După caz, datele colectate ar trebui să includă și motivele de nerecunoaștere sau 
neexecutare invocate, căile de atac utilizate, sancțiunile impuse, costurile declarate 
de prestatorul de servicii și procedurile de executare demarate.

(58) Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament care ar trebui să se 
bazeze pe cele cinci criterii, și anume eficiența, eficacitatea, relevanța, coerența și 
valoarea adăugată europeană și ar trebui să servească drept bază pentru evaluările 
impactului și să includă o evaluare a derogărilor (derogare de urgență, derogare de 
la principul informării utilizatorului), precum și o evaluare a funcționării sistemului 
european comun de schimburi de informații și a funcționării prezentului regulament 
în raport cu Directiva 2014/41/UE▐. Ar trebui să fie colectate în mod regulat 
informații, pentru a servi la evaluarea prezentului regulament.

(59) Utilizarea de formulare pretraduse și standardizate facilitează cooperarea și schimbul de 
informații dintre diferite autorități judiciare, precum și cu prestatorii de servicii, 
permițând o transmitere mai rapidă și mai eficace a informațiilor electronice într-un 
mod ușor de utilizat. Ele ar putea, de asemenea, să reducă costurile de traducere și să 
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contribuie la un nivel ridicat de calitate. În mod similar, formularele de răspuns ar trebui 
să permită un schimb standardizat de informații. De asemenea, formularele ar trebui să 
faciliteze colectarea de statistici.

(60) ▐

(61) Măsurile bazate pe prezentul regulament nu ar trebui să înlocuiască ordinele europene 
de anchetă în conformitate cu Directiva 2014/41/UE ▐sau procedurile de asistență 
judiciară reciprocă, în vederea obținerii de informații electronice. Autoritățile statelor 
membre ar trebui să aleagă instrumentul cel mai adaptat situației lor; acestea ar putea 
prefera să utilizeze ordinul european de anchetă atunci când solicită o serie de diferite 
tipuri de măsuri de investigare, inclusiv divulgarea de informații electronice din partea 
unui alt stat membru, fără însă a se limita la aceasta.

(62) ▐

(63) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume îmbunătățirea obținerii de 
informații electronice la nivel transfrontalier, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de 
către statele membre, având în vedere natura sa transfrontalieră, însă poate fi realizat 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestui obiectiv.

(64) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei 
cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda și-a notificat 
dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament și, fără a aduce 
atingere articolului 4 din protocol, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului 
regulament și nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(65) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, 
anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este 
obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(66) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu 
articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European 
și al Consiliului17 și a emis un aviz la 6 noiembrie 201918,

17 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
18  Avizul AEPD 7/2019 privind propunerile referitoare la ordinele europene de divulgare și de păstrare 
a probelor electronice în materie penală (6 noiembrie 2019).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Capitolul 1: Obiect, definiții și domeniu de aplicare

Articolul 1

Obiect

(1) Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora o autoritate a unui stat 
membru, în cadrul unui proces penal, poate cere unui prestator de servicii care oferă 
servicii în Uniune stabilit sau reprezentat legal în alt stat membru să divulge sau să 
păstreze informații electronice care pot servi ca probe, indiferent de locul în care se 
află datele. 

 Autoritățile statelor membre nu emit ordine interne cu efecte extrateritoriale 
pentru divulgarea sau păstrarea de informații electronice care ar putea fi solicitate 
pe baza prezentului regulament.

(1a) Emiterea unui ordin european de divulgare sau de păstrare poate fi solicitată și în 
numele unei persoane suspectate sau inculpate, în virtutea drepturilor la apărare 
aplicabile în conformitate cu procedurile penale naționale.

(2) Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de respectare a 
drepturilor fundamentale și a principiilor juridice astfel cum sunt consacrate în Cartă 
și la articolul 6 din TUE, inclusiv dreptul la apărare al persoanelor care fac obiectul 
unor proceduri penale, și nu aduce atingere obligațiilor care le revin autorităților de 
aplicare a legii, autorităților judiciare sau prestatorilor de servicii în această privință.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1) „ordin european de divulgare” înseamnă o decizie care a fost emisă sau validată de o 
autoritate judiciară dintr-un stat membru („statul emitent”) și adresată unui prestator 
de servicii ce oferă servicii în Uniune și este stabilit sau reprezentat legal într-un alt 
stat membru care intră sub incidența prezentului regulament („statul de executare”), 
prin care este obligat să divulge informații electronice;

(2) „ordin european de păstrare” înseamnă o decizie care a fost emisă sau validată de o 
autoritate judiciară dintr-un stat membru („statul emitent”) și adresată unui prestator 
de servicii ce oferă servicii în Uniune și este stabilit sau reprezentat legal într-un alt 
stat membru care intră sub incidența prezentului regulament („statul de executare”), 
prin care este obligat să păstreze informații electronice, în vederea unei cereri 
ulterioare de divulgare;

(3)  „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care prestează una 
sau mai multe dintre următoarele categorii de servicii și, în cazul datelor cu caracter 
personal, acționează în calitate de operator de date în sensul Regulamentului (UE) 
2016/679:
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(a) servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (4) din [Directiva de instituire a Codului european al comunicațiilor 
electronice]; 

(b) servicii ale societății informaționale, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European 
și a Consiliului19, pentru care stocarea datelor este o componentă esențială a 
serviciului furnizat utilizatorului ▐;

(c) servicii de alocare de nume de domenii de internet și de adrese IP, precum 
furnizorii de adrese IP, registrele de nume de domenii, operatorii de registre de 
nume de domenii și serviciile de proxy ▐ conexe;

(4) „oferirea de servicii în Uniune” înseamnă: 

(a) a permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să 
utilizeze serviciile enumerate la punctul 3; și

(b) a avea o legătură substanțială cu statul (statele) membru (membre) menționat(e) 
la litera (a); se consideră că există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea 
atunci când furnizorul de servicii are un sediu în Uniune sau, în absența unui 
astfel de sediu, pe baza existenței unui număr semnificativ de utilizatori în 
unul sau mai multe state membre sau a direcționării activităților către unul 
sau mai multe state membre; 

(5) „sediu principal” înseamnă, în cazul unui prestator de servicii cu sedii în cel puțin 
două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, 
cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele prelucrării 
datelor se iau într-un alt sediu al prestatorului de servicii din Uniune, sediu care are 
competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care 
a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;    

(6) „informații electronice” înseamnă date privind abonații, traficul sau conținutul 
stocate legal de către un prestator de servicii în momentul emiterii unui ordin european 
de divulgare sau de păstrare, care sunt solicitate pentru a servi ca probe în timpul 
anchetării, urmăririi penale și procedurilor judiciare legate de o infracțiune dintr-
un stat membru în conformitate cu dreptul intern;

(7) „date privind abonații” înseamnă orice date colectate în cursul activității obișnuite cu 
privire la numele furnizat, data nașterii, adresa poștală sau adresa geografică, datele 
privind facturarea și plata, numărul de telefon sau adresa de e-mail care identifică 
un abonat sau un client, precum și tipul de serviciu furnizat și durata contractului 
cu prestatorul de servicii, date care sunt strict necesare exclusiv în scopul 
identificării utilizatorului serviciului; 

19 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare 
la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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(8)  „date privind traficul” înseamnă date colectate în cursul activității obișnuite cu 
privire la ▐: 

(a) tipul de serviciu furnizat și durata sa, în cazul în care vizează datele tehnice și 
datele de identificare a măsurilor tehnice conexe sau a interfețelor utilizate de către 
abonat sau client sau furnizate abonatului sau clientului, precum și datele privind 
validarea utilizării serviciului, cu excepția parolelor sau a altor mijloace de 
autentificare utilizate în locul unei parole care sunt furnizate de către un utilizator 
sau create la cererea unui utilizator;

(b) începerea sau terminarea sesiunii de acces a unui utilizator la un serviciu, 
cum ar fi data și ora utilizării sau conectarea la serviciu și deconectarea de la acesta;

(c) metadatele privind comunicațiile electronice, prelucrate într-o rețea de 
comunicații electronice în scopul transmiterii, distribuției sau schimbului de 
conținut al comunicațiilor electronice, inclusiv datele utilizate pentru a depista și a 
identifica originea și destinația unei comunicații, datele privind localizarea 
echipamentului terminal prelucrate în contextul furnizării de servicii de comunicații 
electronice, precum și data, ora, durata și tipul comunicației;

(9) ▐

(10) „date referitoare la conținut” înseamnă datele stocate în format digital de către 
prestatorul de servicii, cum ar fi mesajele scrise, mesajele vocale, înregistrările video, 
imaginile și sunetele, altele decât datele privind abonații și datele privind traficul;

(11) „sistem informatic” înseamnă sistem informatic astfel cum este definit la articolul 2 
litera (a) din Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului20; 

(12) „stat emitent” înseamnă statul membru în care este emis ordinul european de divulgare 
sau ordinul european de păstrare;

(12a) „autoritate emitentă” înseamnă autoritatea din statul emitent, competentă în cazul 
vizat să emită ordinul european de divulgare sau ordinul european de păstrare;

(13) „stat de executare” înseamnă statul membru în care își are sediul sau este reprezentat 
legal prestatorul de servicii și căruia i se transmit, în vederea notificării și executării 
ordinului în conformitate cu prezentul regulament, ordinul european de divulgare și 
certificatul de ordin european de divulgare sau ordinul european de păstrare și 
certificatul de ordin european de păstrare; 

 (14) „autoritate de executare” înseamnă autoritatea competentă din statul de executare 
căreia autoritatea emitentă îi transmite, în vederea notificării și executării ordinului 
în conformitate cu prezentul regulament, ordinul european de divulgare și certificatul 
de ordin european de divulgare sau ordinul european de păstrare și certificatul de ordin 

20 Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile 
împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului, JO L 218, 
14.8.2013, p. 8.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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european de păstrare; în cazul în care dreptul intern prevede acest lucru, autoritatea 
de executare poate fi o autoritate judiciară din statul de executare;

 (15) „cazuri de urgență” înseamnă situații în care există o amenințare iminentă la adresa 
vieții sau a integrității fizice a unei persoane.

Articolul 3
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică statelor membre și prestatorilor de servicii care oferă 
servicii în unul sau mai multe state membre ce intră sub incidența prezentului 
regulament și care își au sediul sau sunt reprezentați legal într-unul dintre aceste 
state membre.

(1a) Prezentul regulament nu se aplică procedurilor inițiate de autoritatea emitentă cu 
scopul de a oferi asistență juridică reciprocă unui alt stat membru sau unei țări terțe.

(2) Ordinele europene de divulgare și ordinele europene de păstrare pot fi emise doar în 
cadrul și în scopul unor proceduri penale, atât în faza de urmărire penală, cât și în 
faza de judecată. De asemenea, ordinele pot fi emise în proceduri referitoare la o 
infracțiune pentru care o persoană juridică poate răspunde penal sau poate fi 
sancționată în statul emitent. 

(3) Ordinele prevăzute în prezentul regulament pot fi emise doar pentru datele referitoare 
la servicii oferite în Uniune, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (3).

Capitolul 2: Ordinul european de divulgare, ordinul european de păstrare și certificatele 
aferente

Articolul 4
Autoritatea emitentă

(1) Un ordin european de divulgare pentru obținerea de date privind abonații și a 
adreselor IP cu unicul scop de a stabili identitatea anumitor persoane fizice care au 
o legătură directă cu procedurile specifice menționate la articolul 3 alineatul (2) 
poate fi emis de către:

(a) un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un 
procuror competent în cazul vizat; sau

(b) orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în calitate de autoritate de investigație în cadrul 
procedurilor penale și care are competența să dispună strângerea de probe în 
conformitate cu dreptul intern. Un astfel de ordin european de divulgare este validat, 
după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui ordin european 
de divulgare în temeiul prezentului regulament, de către un judecător, o instanță 
judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent.



RR\1220560RO.docx 29/67 PE642.987v02-00

RO

(2) Un ordin european de divulgare care vizează date privind traficul și date referitoare la 
conținut poate fi emis doar de către:

(a) un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție competent 
în cazul vizat; sau

(b) orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, 
care acționează, în cazul respectiv, în calitate de autoritate de investigație în cadrul 
procedurilor penale și care are competența să dispună strângerea de probe în 
conformitate cu dreptul intern. Un astfel de ordin european de divulgare este validat, 
după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui ordin european 
de divulgare în temeiul prezentului regulament, de către un judecător, o instanță 
judecătorească sau un judecător de instrucție din statul emitent.

(3) Un ordin european de păstrare pentru toate categoriile de date poate fi emis de către:

(a) un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror 
competent în cazul vizat; sau

(b) orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care 
acționează, în cazul respectiv, în calitate de autoritate de investigație în cadrul 
procedurilor penale și care are competența să dispună strângerea de probe în 
conformitate cu dreptul intern. Un astfel de ordin european de păstrare este validat, 
după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui ordin european 
de păstrare în temeiul prezentului regulament, de către un judecător, o instanță 
judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent. 

(4) În cazul în care ordinul a fost validat de către o autoritate judiciară în temeiul 
alineatelor (1) litera (b), (2) litera (b) și (3) litera (b), autoritatea respectivă poate fi 
considerată, de asemenea, drept autoritate emitentă în scopul transmiterii 
certificatului de ordin european de divulgare și a certificatului de ordin european de 
păstrare.

Articolul 5

Condițiile pentru emiterea unui ordin european de divulgare

(1) O autoritate emitentă poate emite un ordin european de divulgare doar în cazul în care 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Ordinul european de divulgare este necesar și proporțional în scopul procedurilor 
menționate la articolul 3 alineatul (2), ținând cont de drepturile persoanei în cauză. 
Acesta poate fi emis doar dacă ar fi putut fi solicitat în aceleași condiții, într-o cauză 
internă asemănătoare în cazul în care există motive suficiente pentru a crede că a 
fost comisă o infracțiune, în cazul în care aceasta este suficient de gravă pentru a 
justifica divulgarea transfrontalieră a datelor și în cazul în care informațiile 
solicitate sunt relevante pentru anchetă. Ordinul se limitează la datele anumitor 
persoane care au o legătură directă cu procedurile specifice menționate la 
articolul 3 alineatul (2).
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(3) Un ordin european de divulgare pentru obținerea de date privind abonații sau a 
adreselor IP cu unicul scop de a stabili identitatea anumitor persoane fizice care au 
o legătură directă cu procedurile specifice menționate la articolul 3 alineatul (2) 
poate fi emis pentru toate infracțiunile.

(4) Un ordin european de divulgare care vizează date privind traficul sau date referitoare 
la conținut poate fi emis doar pentru infracțiunile pasibile în statul emitent de o 
pedeapsă maximă cu închisoarea de minimum trei ani.

(4a) Pot fi emise ordine europene de divulgare care vizează date privind traficul sau date 
referitoare la conținut pentru toate infracțiunile următoare:

(a) pentru următoarele infracțiuni, dacă sunt în întregime sau parțial săvârșite prin 
intermediul unui sistem informatic:

– infracțiunile definite la articolele 3, 4 și 5 din Decizia-cadru 2001/413/JAI a 
Consiliului;

– infracțiunile definite la articolele 3-8 din Directiva 2013/40/UE;

(b) pentru infracțiunile definite la articolele 3-12 și 14 din Directiva (UE) 2017/541;

(ba) pentru infracțiunile penale definite la articolele 3-7 din Directiva 2011/93/UE.

(5) Ordinul european de divulgare include următoarele informații: 

(a) autoritatea emitentă și, după caz, autoritatea de validare; pentru datele privind 
traficul și datele referitoare la conținut și în cazul în care statul emitent face 
obiectul unei proceduri menționate la articolul 7 alineatul (1) sau la articolul 7 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, informațiile cu privire 
la procedura specială menționată la articolul 9 alineatul (2a) din prezentul 
regulament;

(b) destinatarii ordinului european de divulgare, astfel cum se menționează la 
articolul 7;

(c) persoanele identificabile în mod individual sau, în cazul în care unicul scop al 
ordinului este de a identifica o persoană, orice alt identificator unic, cum ar fi 
numele de utilizator sau ID-ul de conectare;

(d) categoria de date solicitate (date privind abonații, date privind traficul sau date 
referitoare la conținut);

(e) perioada la care se referă cererea de divulgare, adaptată cât mai precis posibil;

(f) dispozițiile de drept penal aplicabile ale statului emitent;

(g) în cazul unei urgențe, motivele care o justifică, fundamentate în mod 
corespunzător;

(h) ▐
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(i) justificarea necesității și a proporționalității măsurii, ținând seama în mod 
corespunzător de impactul măsurii asupra drepturilor fundamentale ale 
persoanelor ale căror date sunt solicitate și de gravitatea infracțiunii.

(6)  ▐

(7) În cazul în care autoritatea emitentă are motive să considere că datele solicitate sunt 
protejate de imunitățile și privilegiile acordate în temeiul legislației statului membru 
în care își are reședința sau sediul destinatarul ordinului sau în temeiul legislației 
statului membru în care își are reședința persoana ale cărei date sunt solicitate sau 
persoana aflată sub obligația de a păstra secretul profesional sau privilegiul 
avocat-client sau că divulgarea poate afecta interesele fundamentale ale statului 
membru, cum ar fi securitatea și apărarea națională, autoritatea emitentă solicită 
clarificări înainte de a emite ordinul european de divulgare, inclusiv prin consultarea 
autorităților competente ale statului membru în cauză, fie direct, fie prin intermediul 
Eurojust sau al Rețelei judiciare europene în materie penală. În cazul în care 
autoritatea emitentă constată că datele solicitate sunt protejate prin astfel de imunități 
și privilegii sau că divulgarea lor ar afecta interesele fundamentale ale celuilalt stat 
membru, autoritatea emitentă nu emite ordinul european de divulgare. 

Articolul 6

Condițiile pentru emiterea unui ordin european de păstrare

(1) O autoritate emitentă poate emite un ordin european de păstrare doar în cazul în care 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Atunci când acest lucru este necesar și proporțional pentru a împiedica eliminarea, 
ștergerea sau modificarea datelor în vederea unei solicitări ulterioare de divulgare a 
acestor date prin intermediul asistenței juridice reciproce, poate fi emis un ordin 
european de anchetă sau un ordin european de divulgare, ținând cont de drepturile 
persoanei în cauză. Ordinele europene de păstrare a datelor pot fi emise pentru toate 
infracțiunile penale, în cazul în care acestea ar fi putut fi solicitate în aceleași 
condiții într-o cauză internă similară în statul emitent, în cazul în care există motive 
suficiente pentru a considera că a fost comisă o infracțiune, în cazul în care aceasta 
este suficient de gravă pentru a justifica păstrarea transfrontalieră a datelor și în 
cazul în care informațiile solicitate sunt relevante pentru ancheta în cauză. Acestea 
se limitează la datele anumitor persoane care au o legătură directă cu procedurile 
specifice menționate la articolul 3 alineatul (2).

(3) Ordinul european de păstrare include următoarele informații: 

(a) autoritatea emitentă și, după caz, autoritatea de validare; 

(b) destinatarii ordinului european de păstrare, astfel cum se menționează la 
articolul 7;

(c) persoanele identificabile în mod individual ale căror date sunt păstrate sau, în 
cazul în care unicul scop al ordinului este de a identifica o persoană, orice alt 
identificator unic, cum ar fi numele de utilizator sau ID-ul de conectare;
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(d) categoria de date care trebuie păstrate (date privind abonații, date privind 
traficul sau date referitoare la conținut);

(e) perioada la care se referă cererea de păstrare, adaptată cât mai precis posibil;

(f) dispozițiile de drept penal aplicabile ale statului emitent;

(g) justificarea necesității și a proporționalității măsurii, ținând seama în mod 
corespunzător de impactul măsurii asupra drepturilor fundamentale ale 
persoanelor ale căror date sunt solicitate și de gravitatea infracțiunii.

(3a) În cazul în care autoritatea emitentă are motive să considere că datele solicitate sunt 
protejate de imunitățile și privilegiile acordate în temeiul legislației statului membru 
în care își are reședința sau sediul destinatarul ordinului sau că păstrarea lor poate 
afecta interesele fundamentale ale statului membru, cum ar fi securitatea și 
apărarea națională, autoritatea emitentă solicită clarificări înainte de a emite 
ordinul european de păstrare, inclusiv prin consultarea autorităților competente ale 
statului membru în cauză, fie direct, fie prin intermediul Eurojust sau al Rețelei 
judiciare europene în materie penală.  În cazul în care autoritatea emitentă constată 
că datele solicitate sunt protejate prin astfel de imunități și privilegii sau că păstrarea 
lor ar afecta interesele fundamentale ale celuilalt stat membru, autoritatea emitentă 
nu emite ordinul european de păstrare.

Articolul 6a

Reprezentantul legal

(1) Prestatorii de servicii care oferă servicii în statele membre care intră sub incidența 
prezentului regulament dar care nu își au sediul în Uniune numesc un reprezentant 
legal care să primească, să se conformeze la și să execute ordinele europene de 
divulgare și ordinele europene de păstrare emise de autoritățile competente din 
statele membre, în scopul colectării de informații electronice în cadrul procedurilor 
penale. Reprezentantul legal își are sediul în unul dintre statele membre care intră 
sub incidența prezentului regulament și în care prestatorul de servicii își oferă 
serviciile.

(2) Prestatorii de servicii care oferă servicii în statele membre ce intră sub incidența 
prezentului regulament dar care își au sediul într-un stat membru căruia nu i se 
aplică prezentul regulament numesc un reprezentant legal care să primească, să se 
conformeze la și să execute ordinele europene de divulgare și ordinele europene de 
păstrare emise de autoritățile competente din statele membre, în scopul colectării de 
informații electronice în cadrul procedurilor penale. Reprezentantul legal își are 
sediul în unul dintre statele membre care intră sub incidența prezentului regulament 
și în care prestatorul de servicii își oferă serviciile.

(3) Furnizorii de servicii care fac parte dintr-un grup pot desemna în mod colectiv un 
singur reprezentant legal.
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(4) Reprezentantul respectiv este responsabil de primirea, respectarea și executarea 
acestor decizii și ordine în numele furnizorului de servicii în cauză.

(5) La numirea reprezentantului legal, prestatorul de servicii informează în scris statul 
membru în care își are sediul reprezentantul său legal. Notificarea conține 
denumirea și datele de contact ale reprezentantului legal, precum și toate 
modificările acestor informații.

(6) Notificarea specifică limba sau limbile oficiale ale Uniunii, așa cum sunt 
menționate în Regulamentul 1/58, în care reprezentantul legal poate fi contactat. 
Acestea includ cel puțin una dintre limbile acceptate de către statul membru în care 
reprezentantul legal își are sediul.

(7) Informațiile notificate statelor membre în conformitate cu prezentul articol sunt 
puse la dispoziție pe o pagină de internet specială a Rețelei judiciare europene în 
materie penală. Aceste informații se actualizează periodic.

(8) Statele membre se asigură că reprezentantul legal desemnat care primește deciziile 
sau ordinele poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, fără a se aduce atingere răspunderii și 
acțiunilor în justiție care ar putea fi introduse împotriva prestatorului de servicii.

(9) Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor din prezentul articol și iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și 
cu efect disuasiv.

Articolul 7 
Destinatarii unui ordin european de divulgare și ai unui ordin european de păstrare

(1) În scopul de a aduna informații electronice în cadrul procedurilor penale, ordinul 
european de divulgare și ordinul european de păstrare se adresează în mod direct și 
simultan:

(a) sediului principal al prestatorului de servicii sau, după caz, reprezentantului său 
legal în statul de executare desemnat de către prestatorul de servicii, în scopul de a 
aduna probe în cadrul procedurilor penale; și 

(b) autorității de executare. 

(1a) Statele membre se asigură că orice prestator de servicii care își are sediul pe 
teritoriul lor notifică în scris statul membru în cauză cu privire la locul unde se află 
sediul său principal. Notificarea conține datele de contact, precum și toate 
modificările acestor informații.

(1b) Informațiile notificate statelor membre în conformitate cu alineatul (1a) sunt puse 
la dispoziție pe o pagină de internet specială a Rețelei judiciare europene în materie 
penală. Aceste informații se actualizează periodic. 
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(2)  ▐

(3)  ▐

(4)    ▐
Articolul 7а

Sistem european comun de schimburi de informații

(1) Până la ... [data aplicării prezentului regulament], Comisia creează un sistem 
european comun de schimburi de informații, cu canale sigure de gestionare a 
comunicării transfrontaliere autorizate, de autentificare și de transmitere a ordinelor 
și a datelor solicitate între autoritățile competente și prestatorii de servicii. Autoritățile 
competente și prestatorii de servicii utilizează acest sistem în sensul prezentului 
regulament. 

(2) Comisia se asigură că sistemul garantează un schimb eficient, fiabil și fără probleme 
de informații relevante și la un nivel ridicat de securitate, confidențialitate și 
integritate, precum și protecția necesară a vieții private și a datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725, cu Regulamentul (UE) 
2016/679, cu Directiva (UE) 2016/680 și cu Directiva 2002/58/CE. În acest scop, va 
fi implementată o tehnologie pentru semnătura electronică și de criptare de ultimă 
generație, deschisă și utilizată în mod curent.

(3) În cazul în care prestatorii de servicii sau statele membre au instituit deja sisteme 
specializate sau alte canale securizate pentru tratarea cererilor de date în scopul 
aplicării legii, va fi posibil ca astfel de sisteme sau canale să fie interconectate cu 
acest sistem european de schimburi de informații.

Articolul 8 

Certificatul de ordin european de divulgare și de ordin european de păstrare
(1) Un ordin european de divulgare sau un ordin european de păstrare se transmite 

destinatarilor astfel cum sunt definiți la articolul 7 prin sistemul definit la 
articolul 7a, prin intermediul unui certificat de ordin european de divulgare (European 
Production Order Certificate – EPOC) sau al unui certificat de ordin european de 
păstrare (European Preservation Order Certificate – EPOC-PR).

Autoritatea emitentă sau autoritatea de validare completează EPOC prevăzut în anexa I 
sau EPOC-PR prevăzut în anexa II, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact 
și corect.

(2) EPOC sau EPOC-PR este transmis direct prin intermediul sistemului definit la 
articolul 7a, care permite destinatarilor să prezinte o înregistrare scrisă care să le 
permită destinatarilor să stabilească autenticitatea ordinului și a autorității emitente.
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(3) EPOC conține toate informațiile menționate la articolul 5 alineatul (5) literele (a)-(i), 
inclusiv informații suficiente care să le permită destinatarilor să identifice și să 
contacteze autoritatea emitentă, precum și informații despre mijloacele și interfețele 
tehnice pe care le are la dispoziție pentru a primi datele divulgate sau unde pot fi 
găsite aceste informații.

(4) EPOC-PR conține toate informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) literele (a)-
(g), inclusiv informații suficiente care să îi permită destinatarului să identifice și să 
contacteze autoritatea emitentă.

(5) Dacă este necesar, EPOC sau EPOC-PR se traduce într-o limbă oficială a statului de 
executare sau în orice altă limbă acceptată în mod explicit de statul de executare, 
în conformitate cu alineatul (5a).

Articolul 8a 

Executarea unui EPOC pentru datele privind abonații și adresele IP 

în scopul unic de a identifica o persoană

(1) Un EPOC pentru datele privind abonații și adresele IP în scopul unic de a identifica 
o persoană se adresează în mod direct și simultan:

(a) sediului principal al prestatorului de servicii sau, după caz, locului în care își are 
sediul reprezentantul său legal; și

(b) autorității de executare.

Informațiile simultane ale autorității de executare nu au efect suspensiv asupra 
obligațiilor prestatorului de servicii menționate la alineatul (1).

(2) La primirea EPOC pentru datele privind abonații și adresele IP în scopul unic de a 
identifica o persoană, prestatorul de servicii se asigură că datele solicitate sunt 
transmise direct autorității emitente sau autorităților de aplicare a legii, după cum 
se indică în EPOC, cât mai curând posibil și cel târziu în termen de 10 zile de la 
primirea EPOC. La transmiterea datelor solicitate, furnizorul de servicii trimite 
simultan autorității de executare, spre informare, o copie a datelor transferate. 

(3) În cazuri de urgență, prestatorul de servicii transmite datele solicitate fără întârzieri 
nejustificate, cel târziu în termen de 16 ore de la primirea unui EPOC. La 
transmiterea datelor solicitate, prestatorul de servicii pune simultan datele la 
dispoziția autorității de executare, spre informare.

(4) În cazul în care decide să invoce oricare dintre motivele enumerate la articolul 10a 
alineatul (1), autoritatea de executare acționează cât mai rapid posibil și în 
termenele menționate la alineatul (1) sau (2) și informează imediat autoritatea 
emitentă și prestatorul de servicii cu privire la decizia sa. Autoritatea emitentă va 
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șterge datele. În cazul în care datele solicitate nu au fost încă transmise autorității 
emitente, prestatorul de servicii căruia i se adresează ordinul nu va transmite datele.

(5) În cazul în care EPOC este incomplet, conține erori vădite, de formă sau de conținut, 
sau nu conține suficiente informații pentru executarea acestuia, prestatorul de 
servicii informează autoritatea emitentă, precum și autoritatea de executare, 
menționate în EPOC, fără întârzieri nejustificate, și solicită clarificări sau, după 
caz, corectări din partea autorității emitente, utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Autoritatea emitentă reacționează cu promptitudine în termen de cel mult 
5 zile. Termenele prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică până când nu se oferă 
clarificările necesare. În lipsa unei reacții din partea autorității emitente, ordinul 
este considerat nul și neavenit.

(6) În cazul în care prestatorul de servicii nu își poate respecta obligațiile din motive de 
forță majoră sau de imposibilitate de facto din cauza unor circumstanțe care nu pot 
fi atribuite prestatorului de servicii, în special deoarece persoana ale cărei date sunt 
solicitate nu este clientul acestuia sau deoarece datele au fost șterse înainte de 
primirea EPOC, prestatorul de servicii informează autoritatea emitentă, precum și 
autoritatea de executare, menționate în EPOC, fără întârzieri nejustificate, 
explicând motivele prin intermediul formularului prevăzut în anexa III. În cazul în 
care sunt îndeplinite condițiile relevante, autoritatea emitentă retrage EPOC și le 
comunică destinatarilor ce decizie a luat.  

(7) În toate cazurile în care prestatorul de servicii nu furnizează informațiile solicitate, 
nu le furnizează în mod exhaustiv sau nu le furnizează în termenul stabilit, din alte 
motive, inclusiv tehnice sau operaționale, acesta informează autoritatea emitentă, 
precum și autoritatea de executare, menționate în EPOC, fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termenele prevăzute la alineatele (1) și (2), cu privire la 
cauzele respective, utilizând formularul prevăzut în anexa III. Autoritatea emitentă 
revizuiește ordinul ținând seama de informațiile furnizate de prestatorul de servicii și, 
dacă este necesar, stabilește un nou termen pentru destinatari. În cazul în care 
prestatorul de servicii consideră că EPOC nu poate fi executat întrucât, exclusiv pe 
baza informațiilor conținute în EPOC, reiese că acest document este în mod vădit 
abuziv sau depășește scopul ordinului, prestatorul de servicii trimite formularul 
prevăzut în anexa III și autorității emitente,  și autorității de executare menționate 
în EPOC, cu efect suspensiv pentru transmiterea datelor solicitate. În astfel de 
cazuri, autoritatea de executare poate solicita clarificări din partea autorității 
emitente cu privire la ordinul european de divulgare, fie direct, fie prin intermediul 
Eurojust sau al Rețelei judiciare europene în materie penală. Autoritatea emitentă 
reacționează cu promptitudine în termen de cel mult 5 zile. Termenele prevăzute la 
alineatele (1) și (2) nu se aplică până când nu se oferă clarificările necesare. În lipsa 
unei reacții din partea autorității emitente, ordinul este considerat nul și neavenit.

(8) În cazul în care nu transmite imediat datele solicitate, în conformitate cu alineatele 
(3), (4) și (5), prestatorul de servicii păstrează datele solicitate, dacă este posibil. 
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Datele se păstrează în continuare până în momentul divulgării lor sau până ce EPOC 
este retras sau devine nul și neavenit.

Articolul 9 

Executarea unui EPOC pentru datele privind traficul sau conținutul
(-1a) Un EPOC pentru datele privind traficul sau conținutul se adresează direct și 

simultan:

(a) sediului principal al prestatorului de servicii sau, după caz, locului în care își are 
sediul reprezentantul său legal; și

(b) autorității de executare.
(1) După primirea unui EPOC pentru date privind traficul și conținutul, 
prestatorul de servicii procedează cu celeritate la păstrarea datelor. 

(1a) În cazul în care decide să refuze EPOC, pe baza unuia dintre motivele prevăzute la 
articolul 10a, autoritatea de executare acționează cât mai rapid posibil și cel târziu 
în termen de 10 zile de la primirea EPOC și informează imediat autoritatea emitentă 
și prestatorul de servicii cu privire la decizia respectivă. (2) În cazuri de 
urgență, atunci când decide să refuze EPOC, pe baza unuia dintre motivele prevăzute 
la articolul 10a, autoritatea de executare acționează cât mai rapid posibil și cel târziu 
în termen de 16 ore de la primirea EPOC și informează imediat autoritatea emitentă 
și prestatorul de servicii cu privire la decizia respectivă.

(2a) În cazul în care statul emitent face obiectul unei proceduri menționate la articolul 7 
alineatul (1) sau la articolul 7 alineatul (2) din Tratatului privind Uniunea 
Europeană, prestatorul de servicii transmite datele solicitate numai după ce a primit 
aprobarea scrisă explicită din partea autorității de executare. Pentru aceasta, 
autoritatea de executare evaluează ordinul autorității emitente cu diligența necesară 
și verifică în special motivele de nerecunoaștere sau neexecutare în conformitate cu 
articolul 10a, înainte de a-și da acordul scris în termenele prevăzute la 
alineatele (1a) și (2). 

(2b) Fără a se aduce atingere alineatului (2a), dacă autoritatea de executare nu a invocat 
niciunul dintre motivele enumerate la articolul 10a în termenele prevăzute la 
alineatele (1a) și (2), prestatorul de servicii căruia i se adresează ordinul se asigură 
că datele solicitate sunt transmise imediat direct autorității emitente sau autorităților 
de aplicare a legii indicate în EPOC.

(2c) În cazul în care autoritatea de executare nu poate respecta într-un anumit caz 
termenul prevăzut la alineatul (1) sau (2), aceasta informează fără întârzieri 
nejustificate autoritatea emitentă și prestatorul de servicii, prin orice mijloace, 
indicând motivele amânării și timpul estimat necesar pentru luarea deciziei.

(3) În cazul în care EPOC este incomplet, conține erori vădite, de formă sau de conținut, 
sau nu conține suficiente informații pentru executarea acestuia, prestatorul de servicii 
informează autoritatea emitentă, precum și autoritatea de executare, menționate în 
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EPOC, fără întârzieri nejustificate, și solicită clarificări sau, după caz, corectări din 
partea autorității emitente, utilizând formularul prevăzut în anexa III. Autoritatea 
emitentă reacționează cu promptitudine în termen de cel mult 5 zile. Termenele 
prevăzute la alineatele (1a) și (2) nu se aplică până când nu se oferă clarificările 
necesare. În lipsa unei reacții din partea autorității emitente, ordinul este considerat 
nul și neavenit.

(4) În cazul în care prestatorul de servicii nu își poate respecta obligațiile din motive de 
forță majoră sau de imposibilitate de facto din cauza unor circumstanțe care nu pot 
fi atribuite prestatorului de servicii, în special deoarece persoana ale cărei date sunt 
solicitate nu este clientul acestuia sau deoarece datele au fost șterse înainte de primirea 
EPOC, prestatorul de servicii informează autoritatea emitentă, precum și autoritatea 
de executare, menționate în EPOC, fără întârzieri nejustificate, explicând motivele 
prin intermediul formularului prevăzut în anexa III. În cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile relevante, autoritatea emitentă retrage EPOC și le comunică destinatarilor 
ce decizie a luat. 

(5) În toate cazurile în care prestatorul de servicii nu furnizează informațiile solicitate, nu 
le furnizează în mod exhaustiv sau nu le furnizează în termenul stabilit, din alte motive, 
inclusiv tehnice sau operaționale, acesta informează autoritatea emitentă, precum și 
autoritatea de executare, menționate în EPOC, fără întârzieri nejustificate și cel târziu 
în termenele prevăzute la alineatele (1a) și (2) cu privire la motivele sale, utilizând 
formularul prevăzut în anexa III. Autoritatea emitentă revizuiește ordinul ținând seama 
de informațiile furnizate de prestatorul de servicii și, dacă este necesar, stabilește un 
nou termen pentru destinatari.

În cazul în care prestatorul de servicii consideră că EPOC nu poate fi executat întrucât, 
exclusiv pe baza informațiilor conținute în EPOC, reiese că acest document este în 
mod vădit abuziv sau depășește scopul ordinului, prestatorul de servicii trimite 
formularul prevăzut în anexa III și autorității emitente, precum și autorității de 
executare, menționate în EPOC, cu efect suspensiv în ceea ce privește transmiterea 
datelor solicitate. În astfel de cazuri, autoritatea de executare poate solicita clarificări 
din partea autorității emitente cu privire la ordinul european de divulgare, fie direct, 
fie prin intermediul Eurojust sau al Rețelei judiciare europene în materie penală. 
Autoritatea emitentă reacționează cu promptitudine în termen de cel mult 5 zile. 
Termenele prevăzute la alineatele (1a) și (2) nu se aplică până când nu se oferă 
clarificările necesare. În lipsa unei reacții din partea autorității emitente, ordinul 
este considerat nul și neavenit.

(6) În cursul procedurii menționate la alineatele (1), (1a), (2), (2b), (2c), (3), (4) și (5), 
prestatorul de servicii păstrează datele solicitate, dacă este posibil. Datele se păstrează 
în continuare până în momentul divulgării lor sau până ce EPOC este retras sau 
devine nul și neavenit.

Articolul 10 
Executarea unui EPOC-PR
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(-1a) Un EPOC-PR se adresează direct și simultan:

(a) sediului principal al prestatorului de servicii sau, după caz, locului în care își are 
sediul reprezentantul său legal; și

(b) autorității de executare.

Informațiile simultane ale autorității de executare nu au efect suspensiv asupra 
obligațiilor prestatorului de servicii menționate la alineatul (1).

(1) După primirea unui EPOC-PR, prestatorul de servicii procedează cu celeritate la 
păstrarea datelor solicitate. Păstrarea încetează după 60 de zile, cu excepția cazului în 
care autoritatea emitentă confirmă că a fost lansată o cerere ulterioară de divulgare. 
EPOC-PR poate fi prelungit cu încă 30 de zile, numai atunci când este necesar 
pentru a permite o evaluare suplimentară a relevanței datelor. 

(2) În cazul în care autoritatea emitentă transmite ordinul european de divulgare ulterior 
în termenul menționat la alineatul (1), prestatorul de servicii păstrează datele atât 
timp cât este necesar pentru executarea ordinului european de divulgare, în temeiul 
articolului 8a sau 9. 

(3) În cazul în care păstrarea datelor nu mai este necesară, autoritatea emitentă informează 
destinatarii fără întârzieri nejustificate, iar păstrarea încetează imediat.

(4) În cazul în care EPOC-PR este incomplet, conține erori vădite, de formă sau de 
conținut, sau nu conține suficiente informații pentru executarea EPOC-PR, prestatorul 
de servicii informează autoritatea emitentă, precum și autoritatea de executare, 
menționate în EPOC-PR, fără întârzieri nejustificate, și solicită clarificări sau, după 
caz, corectări din partea autorității emitente, utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Autoritatea emitentă reacționează cu promptitudine în termen de cel mult 5 
zile. Destinatarii se asigură că pot fi primite clarificările necesare pentru ca 
prestatorul de servicii să își îndeplinească obligațiile prevăzute la alineatele (1), (2) 
și (3). În lipsa unei reacții din partea autorității emitente, ordinul este considerat nul 
și neavenit.

(5) În cazul în care prestatorul de servicii nu își poate respecta obligațiile din motive de 
forță majoră sau de imposibilitate de facto din cauza unor circumstanțe care nu pot fi 
atribuite prestatorului de servicii, în special deoarece persoana ale cărei date sunt 
solicitate nu este clientul acestuia sau deoarece datele au fost șterse înainte de primirea 
EPOC-PR, prestatorul de servicii contactează autoritatea emitentă, precum și 
autoritatea de executare, menționate în EPOC-PR, fără întârzieri nejustificate, 
explicând motivele prin intermediul formularului prevăzut în anexa III. În cazul în 
care sunt îndeplinite condițiile relevante, autoritatea emitentă retrage EPOC-PR și 
informează destinatarii în legătură cu decizia sa.

(6) În toate cazurile în care prestatorul de servicii nu păstrează informațiile solicitate, din 
alte motive enumerate în formularul din anexa III, inclusiv motive tehnice și 
operaționale, prestatorul de servicii informează autoritatea emitentă, precum și 
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autoritatea de executare, menționate în EPOC-PR, fără întârzieri nejustificate, cu 
privire la motivele sale, utilizând formularul prevăzut în anexa III. Autoritatea 
emitentă revizuiește ordinul ținând seama de justificările oferite de prestatorul de 
servicii. 

În cazul în care prestatorul de servicii consideră că EPOC-PR nu poate fi executat 
întrucât, exclusiv pe baza informațiilor conținute în EPOC-PR, reiese că acest 
document este în mod vădit abuziv sau depășește scopul ordinului, prestatorul de 
servicii trimite formularul prevăzut în anexa III și autorității emitente, precum și 
autorității de executare, menționate în EPOC-PR. În astfel de cazuri, autoritatea de 
executare competentă poate solicita clarificări din partea autorității emitente cu 
privire la ordinul european de păstrare, fie direct, fie prin intermediul Eurojust sau 
al Rețelei judiciare europene în materie penală. Autoritatea emitentă reacționează 
cu promptitudine în termen de cel mult 5 zile. Termenul prevăzut la alineatul (1) nu 
se aplică până când nu se oferă clarificările necesare. În lipsa unei reacții din partea 
autorității emitente, ordinul este considerat nul și neavenit. 

Articolul 10a
Motive de nerecunoaștere sau de neexecutare

(1) Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (2), atunci când EPOC este evaluat de 
autoritatea de executare, EPOC este refuzat în cazul în care:

(a) nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin european de 
divulgare prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament;

(b) executarea ordinului european de divulgare ar încălca principiul ne bis in 
idem;

(c) există motive temeinice pentru a considera că executarea ordinului european 
de divulgare ar fi incompatibilă cu obligațiile ce îi revin unui stat membru în 
conformitate cu articolul 6 din TUE și cu Carta; sau

(d) există imunități, privilegii sau norme privind stabilirea și limitarea 
răspunderii penale legate de libertatea presei și de libertatea de exprimare în 
alte mijloace de informare în masă în temeiul legislației statului de executare, 
care fac imposibilă executarea ordinului european de divulgare.

(2) În plus față de alineatul (1), autoritatea de executare poate refuza un EPOC pentru 
date privind traficul și conținutul, atunci când:

(a) executarea ordinului european de divulgare ar aduce prejudicii unor interese 
majore ce țin de securitatea națională, ar pune în pericol sursa informațiilor 
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sau ar necesita recurgerea la informații clasificate ce țin de anumite activități 
ale serviciilor de informații;

(b) ordinul european de divulgare se referă la o infracțiune presupusă a fi fost 
săvârșită în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe 
teritoriul statului de executare, iar fapta pentru care a fost emis EPOC nu 
constituie o infracțiune în dreptul statului de executare;(c) fapta 
pentru care a fost emis EPOC nu constituie o infracțiune în temeiul dreptului 
statului de executare, cu excepția cazului în care se referă la o infracțiune din 
categoriile de infracțiuni stabilite în anexa IIIa, astfel cum este indicată de 
autoritatea emitentă în EPOC, dacă fapta respectivă este sancționabilă în 
statul emitent cu o pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură privativă de 
libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani;

(d) executarea ordinului european de divulgare este limitată, în temeiul dreptului 
statului de executare, la o listă sau o categorie de infracțiuni ori la infracțiuni 
pasibile de pedepse situate la un nivel mai ridicat; sau

(e) respectarea ordinului european de divulgare ar intra în conflict cu legislația 
aplicabilă a unei țări terțe care interzice divulgarea datelor în cauză.

(3) Alineatul (2) litera (e) se aplică în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 14a.

(4) Atunci când ordinul european de divulgare se referă la o infracțiune în materie de 
impozite sau taxe, vamă și schimb valutar, autoritatea de executare nu poate refuza 
recunoașterea sau executarea pe motiv că dreptul statului de executare nu impune 
același tip de impozite sau taxe sau nu cuprinde același tip de reglementări în 
materie de impozite, taxe, vamă sau schimb valutar ca dreptul statului emitent.

(5) În cazurile menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, înainte de a 
decide nerecunoașterea sau neexecutarea ordinului european de divulgare, integral 
sau parțial, autoritatea de executare se consultă cu autoritatea emitentă prin orice 
mijloc adecvat și solicită autorității emitente, după caz, să îi furnizeze fără întârziere 
toate informațiile necesare.

(6) În cazul menționat la alineatul (1) litera (d) și atunci când competența de a ridica 
privilegiul sau imunitatea îi revine unei autorități a statului de executare, 
autoritatea de executare îi transmite o cerere de exercitare a acestei competențe, fără 
întârziere. Atunci când competența de a ridica privilegiul sau imunitatea revine unei 
autorități a altui stat sau unei organizații internaționale, autoritatea emitentă 
transmite o cerere în acest sens autorității în cauză.
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(7) Autoritatea de executare informează autoritatea emitentă cu privire la invocarea 
oricăruia dintre motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare enumerate la 
alineatele (1) și (2) din prezentul articol, folosind formularul prevăzut în anexa III.

Articolul 11 
Informații destinate utilizatorilor și confidențialitate

(1) Prestatorul de servicii informează persoana ale cărei date sunt solicitate, fără 
întârzieri nejustificate. Prestatorul de servicii ia măsurile cele mai avansate 
operațional și tehnic necesare pentru a asigura confidențialitatea, caracterul secret și 
integritatea EPOC sau EPOC-PR și a datelor divulgate sau păstrate.

(1a) Atât timp cât este necesar și proporțional, pentru a nu obstrucționa procedurile 
penale relevante sau pentru a proteja drepturile fundamentale ale altei persoane, 
autoritatea emitentă, ținând seama în mod corespunzător de impactul măsurii 
asupra drepturilor fundamentale ale persoanei ale cărei date sunt solicitate, poate 
solicita prestatorului de servicii să nu informeze persoana ale cărei date sunt 
solicitate, pe baza unui ordin judiciar. Ordinul respectiv este justificat în mod 
corespunzător, specifică durata obligației de confidențialitate și face obiectul unei 
revizuiri periodice.

(2) În cazul în care autoritatea emitentă a solicitat destinatarilor să se abțină de la a 
informa persoana ale cărei date sunt solicitate, pe baza unui ordin judecătoresc, 
autoritatea emitentă informează persoana ale cărei date sunt solicitate prin EPOC sau 
EPOC-PR fără întârzieri nejustificate cu privire la divulgarea sau păstrarea datelor. 
Această informare poate fi amânată atât cât este necesar și proporțional pentru a evita 
obstrucționarea procedurilor penale relevante, ținând seama de drepturile persoanei 
suspectate și acuzate și fără a aduce atingere drepturilor la apărare și căilor de atac 
eficiente.

(3) Atunci când informează persoana, autoritatea emitentă include informații cu privire la 
căile de atac disponibile, astfel cum se prevede la articolul 17.

Articolul 11a
Limite privind utilizarea informațiilor obținute

Informațiile electronice obținute în conformitate cu prezentul regulament nu sunt folosite în 
scopul altor proceduri decât cele pentru care au fost obținute în conformitate cu prezentul 
regulament, cu excepția cazului în care există o amenințare iminentă la adresa vieții sau a 
integrității fizice a unei persoane. 

Articolul 11b
Ștergerea informațiilor electronice

(1) Informațiile electronice care au fost colectate prin încălcarea prezentului 
regulament sunt șterse imediat.

(2) Sunt șterse fără întârzieri nejustificate informațiile electronice care nu mai sunt 
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necesare pentru toate etapele procedurii pentru care au fost divulgate sau păstrate, 
inclusiv pentru eventuale căi de atac, cu excepția cazului în care acest lucru 
contravine drepturilor persoanei suspectate sau acuzate de a introduce o cale de 
atac în justiție. Necesitatea de a stoca informații electronice este reevaluată 
periodic.

(3) Persoana ale cărei date sunt solicitate este informată fără întârzieri nejustificate 
cu privire la ștergerea datelor.

Articolul 11c

Admisibilitatea informațiilor electronice în procedurile judiciare

Informațiile electronice care au fost obținute cu încălcarea prezentului regulament, 
inclusiv atunci când nu sunt îndeplinite criteriile stabilite în prezentul regulament, nu sunt 
admisibile în fața unei instanțe. În cazul în care au fost obținute înainte să fi fost invocat 
un motiv de nerecunoaștere enumerat la articolul 10a (nou), nici în acest caz informațiile 
electronice nu sunt admisibile în fața instanței.

Articolul 12

Rambursarea cheltuielilor

În cazul în care prestatorul de servicii solicită acest lucru, statul emitent rambursează 
costurile justificate suportate de prestatorul de servicii și legate de executarea ordinului 
european de divulgare sau a ordinului european de păstrare. Din motive practice, 
prestatorul de servicii poate solicita statului de executare să ramburseze cheltuielile. În 
cazul în care prestatorul de servicii alege statul de executare, statul emitent rambursează 
statului de executare aceste costuri. Statele membre informează Comisia cu privire la 
normele de rambursare, iar Comisia le publică.

Capitolul 3: Sancțiuni, procedura de control jurisdicțional și căi de atac

Articolul 13

Sancțiuni

(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a obligațiilor ce decurg în temeiul articolelor 8a, 9, 10 și 11 din 
prezentul regulament în ceea ce privește prestatorii de servicii de pe teritoriul lor și 
iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. 
Sancțiunile prevăzute de legislația națională a statului membru sunt efective, 
proporționate și disuasive. Statele membre notifică normele respective Comisiei fără 
întârziere și îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară privind 
aceste norme.
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(1a) Fără a se aduce atingere obligațiilor lor în materie de protecție a datelor, 
prestatorii de servicii nu sunt considerați răspunzători în statele membre pentru 
consecințele care rezultă din respectarea unui EPOC sau a unui EPOC-PR.

Articolul 14 

Procedura de executare

(1) În cazul în care prestatorul de servicii nu se conformează unui EPOC în termenul 
stabilit sau unui EPOC-PR, fără a oferi motive și dacă autoritatea de executare nu a 
invocat niciunul dintre motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare prevăzute la 
articolul 10a, autoritatea emitentă poate solicita autorității competente din statul de 
executare să execute ordinul european de divulgare sau ordinul european de păstrare 
▐. 

(2) ▐

(3) ▐  Autoritatea de executare impune în mod formal prestatorului de servicii să se 
conformeze obligației relevante, informând prestatorul de servicii cu privire la 
posibilitatea de a se opune executării invocând motivele enumerate la articolele 8a, 9 
și 10, precum și cu privire la sancțiunile aplicabile în caz de neconformare, și stabilește 
un termen-limită pentru conformare sau pentru opoziție.

(4) ▐

(5) ▐ 

(6) În cazul unei obiecții formulate de prestatorul de servicii, autoritatea de executare 
decide dacă să execute sau  să nu recunoască ordinul pe baza informațiilor furnizate 
de către prestatorul de servicii și, dacă este necesar, pe baza informațiilor suplimentare 
obținute de la autoritatea emitentă. Autoritatea de executare notifică decizia sa fără 
întârzieri nejustificate prestatorului de servicii și autorității emitente. 

(7) ▐
(8) ▐

(9) În cazul în care autoritatea de executare obține datele de la prestatorul de servicii, 
aceasta le transmite autorității emitente fără întârzieri nejustificate. 

(10) În cazul în care prestatorul de servicii nu se conformează obligațiilor, autoritatea de 
executare impune o sancțiune pecuniară în conformitate cu articolul 13. Este 
disponibilă o cale de atac eficientă împotriva deciziei de aplicare a unei amenzi.

Articolul 14a

Procedura de control jurisdicțional în cazul unor obligații care sunt în contradicție 
cu legislația unor țări terțe

(1) În cazul în care prestatorul de servicii sau autoritatea de executare consideră că 
respectarea ordinului european de divulgare sau a ordinului european de păstrare ar 
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fi în contradicție cu legislația aplicabilă a unei țări terțe care interzice divulgarea 
datelor în cauză, informează autoritatea emitentă și destinatarii vizați, fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de 10 zile de la primirea ordinului. În acest caz, 
executarea ordinului se suspendă.

(2) O astfel de notificare include toate detaliile relevante cu privire la legislația țării terțe, 
la aplicabilitatea sa în cazul vizat și la natura obligației care contravine legislației 
respective.

(3) Autoritatea competentă a statului emitent revizuiește ordinul european de divulgare 
sau ordinul european de păstrare și informează destinatarii, în termen de 10 zile de 
la primirea notificării, pe baza următoarelor criterii:

(a) interesele protejate de legislația relevantă a țării terțe, inclusiv drepturile 
fundamentale, precum și alte interese care împiedică divulgarea datelor, în 
special interesele de securitate națională ale țării terțe;

(b) gradul de legătură dintre cauza penală pentru care a fost emis ordinul și 
jurisdicția statului emitent și a țării terțe, indicat, printre altele, de:

(i) locul în care se află, cetățenia și reședința persoanei ale cărei date sunt 
solicitate și/sau ale victimei (victimelor);

(ii) locul în care a fost săvârșită infracțiunea în cauză;

(c) gradul de legătură dintre prestatorul de servicii și țara terță în cauză; 
(d) interesele statului emitent în obținerea informațiilor electronice în cauză, pe 

baza gravității infracțiunii și a importanței obținerii cu promptitudine a 
informațiilor electronice;

(e) posibilele consecințe pentru destinatari ale respectării ordinului european de 
divulgare sau a ordinului european de păstrare, inclusiv sancțiunile care ar 
putea fi impuse prestatorilor de servicii în temeiul legislației din țara terță.

(4) În termen de 10 zile de la primirea notificării, autoritatea emitentă retrage, menține 
sau adaptează ordinul, dacă este necesar, pentru a pune în aplicare aceste criterii. În 
acest scop, autoritatea emitentă solicită clarificări despre legea aplicabilă de la 
autoritatea competentă din țara terță, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, în 
măsura în care acest lucru nu împiedică respectarea termenelor prevăzute în 
prezentul regulament. În cazul retragerii, autoritatea emitentă informează imediat 
destinatarii cu privire la retragere.

(5) Atunci când decide să mențină ordinul, autoritatea emitentă le comunică 
destinatarilor ce decizie a luat. Ținând seama în mod corespunzător de decizia 
autorității emitente și după ce s-a consultat și cu autoritatea competentă a țării terțe, 
în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, în măsura în care acest lucru nu 
împiedică respectarea termenelor prevăzute în prezentul regulament, autoritatea de 
executare ia o decizie finală pe baza criteriilor enumerate la alineatul (3), în termen 
de 10 zile de la primirea deciziei autorității emitente și informează autoritatea 
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emitentă, prestatorul de servicii și autoritatea competentă a țării terțe cu privire la 
decizia sa finală. 

(6) Pe durata procedurii menționate la articolul 14a, prestatorul de servicii păstrează 
datele solicitate.

Articolul 15 

▐

Articolul 16

▐

Articolul 17

Căi de atac eficiente

(1) Persoanele ale căror date au fost solicitate prin intermediul unui ordin european de 
divulgare sau al unui ordin european de păstrare au dreptul la căi de atac eficiente 
împotriva ordinelor respective, fără a aduce atingere căilor de atac disponibile în 
temeiul Directivei (UE) 2016/680 și al Regulamentului (UE) 2016/679.

(2) ▐

(3) Dreptul la o cale de atac eficientă se exercită în fața unei instanțe din statul emitent 
sau în statul de executare în conformitate cu legislația națională din acest stat și 
include posibilitatea de a contesta legalitatea măsurii în cauză, inclusiv necesitatea și 
proporționalitatea acesteia.

(3a) Motivele de fond care au condus la emiterea ordinului european de divulgare sau a 
ordinului european de păstrare sunt contestate în statul emitent, fără a aduce 
atingere garanțiilor privind drepturile fundamentale în statul de executare.

(4) Fără a aduce atingere articolului 11, autoritatea emitentă și autoritatea de executare 
iau măsurile corespunzătoare pentru a garanta faptul că sunt furnizate în timp util 
informații cu privire la posibilitățile de a recurge la căi de atac juridice în temeiul 
dreptului național, inclusiv cu privire la cazurile în care se aplică astfel de căi de 
atac, și că acestea pot fi exercitate în mod eficient.

(5) În acest caz se aplică aceleași termene-limită și celelalte condiții ca în cazul recurgerii 
la o cale de atac în cauze interne similare, într-un mod care să garanteze exercitarea 
eficientă a acestor căi de atac pentru persoanele în cauză.

(6) ▐

Articolul 18
▐
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Capitolul 5: Dispoziții finale 

Articolul 19

Monitorizarea și raportarea

(1) Până la ... [data aplicării prezentului regulament] cel târziu, Comisia stabilește un 
program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului 
prezentului regulament. Programul de monitorizare stabilește mijloacele care vor fi 
utilizate și intervalele care vor fi aplicate pentru colectarea de date și alte informații 
necesare. Acesta precizează măsurile pe care trebuie să le ia Comisia și, respectiv, 
statele membre pentru colectarea și analizarea datelor și a altor informații.

(2) În orice caz, statele membre colectează date de la autoritățile relevante și realizează 
statistici cuprinzătoare. Datele colectate sunt trimise Comisiei în fiecare an până la 
data de 31 martie pentru anul calendaristic precedent și includ:

(a) numărul de EPOC și EPOC-PR emise în funcție de tipul de date solicitate, în 
funcție de destinatari și în funcție de situație (cazuri de urgență sau nu);

(aa) numărul de EPOC emise în temeiul unor derogări de urgență, inclusiv detalii 
privind circumstanțele și rezultatele posibile; 

(ab) numărul de EPOC și EPOC-PR emise care fac uz de posibilitatea autorității 
emitente de a solicita prestatorului de servicii să nu informeze persoana ale 
cărei date sunt solicitate în temeiul articolului 11 alineatul (1a), inclusiv 
informații cu privire la circumstanțe și eventuale informări ulterioare în 
temeiul articolului 11 alineatul (2);

(b) numărul de EPOC și EPOC-PR executate și neexecutate în funcție de tipul de 
date solicitate, în funcție de destinatari și în funcție de situație (cazuri de 
urgență sau nu);

(ba) numărul de EPOC care au fost refuzate în funcție de tipul de date solicitate, 
de destinatari, de situație (cazuri de urgență sau nu) și de motivul de 
nerecunoaștere sau neexecutare invocat;

(c) pentru EPOC executate, durata medie de obținere a datelor solicitate din 
momentul în care a fost emis EPOC până în momentul obținerii datelor, în 
funcție de tipul de date solicitate, în funcție de destinatari și în funcție de 
situație (cazuri de urgență sau nu);

(ca) pentru EPOC-PR executate, durata medie pentru procedura EPOC în cauză, 
după EPOC-PR, din momentul în care a fost emis EPOC-PR până în 
momentul emiterii EPOC, în funcție de tipul de date solicitate și de 
destinatari;
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(d) ▐;

(e) numărul de căi de atac folosite împotriva ordinelor europene de divulgare și a 
ordinelor europene de păstrare în statul emitent și în statul de executare în 
funcție de tipul de date solicitate;

(f) sancțiunile impuse, în conformitate cu articolul 13, în funcție de datele 
solicitate, de destinatari, de situație (cazuri de urgență sau nu) și de 
cuantumul sancțiunilor.

(g) o prezentare generală a costurilor declarate de prestatorii de servicii legate 
de executarea EPOC și EPOC-PR și a costurilor rambursate de autoritățile 
emitente.

(h) numărul procedurilor de executare lansate, în funcție de datele solicitate, de 
destinatari, de situație (cazuri de urgență sau nu) și rezultatul final.

(2a) Comisia publică, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport care conține datele 
menționate la alineatul (2), în formă compilată, cu o defalcare pe state membre.

Articolul 20

▐

Articolul 21

▐

Articolul 22

Notificări

(1) Până la... [12 luni înainte de data aplicării prezentului regulament] , fiecare stat 
membru notifică Comisiei următoarele:

(a) autoritățile care, în conformitate cu dreptul său intern, sunt competente în temeiul 
articolului 4 să emită și/sau să valideze ordine europene de divulgare și ordine 
europene de păstrare;

(b) autoritatea de executare căreia îi este trimis EPOC sau EPOC-PR pentru a executa 
ordine europene de divulgare și ordine europene de păstrare;

(ba) în cazul în care prestatorii de servicii sau statele membre au instituit deja sisteme 
dedicate sau alte canale securizate pentru tratarea cererilor de date în scopul 
asigurării aplicării legii, mijloacele și interfețele tehnice de care dispun autoritățile 
competente pentru a primi sau accesa datele divulgate care urmează a fi 
interconectate cu sistemul menționat la articolul 7a; 

(c) ▐
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(1a) Până la aceeași dată, prestatorii de servicii cu sedii în mai multe state membre 
comunică Comisiei locul sediului lor principal din Uniune.

(2) Comisia pune informațiile primite în conformitate cu prezentul articol la dispoziția 
publicului, fie pe un site web specific, fie pe site-ul web al Rețelei judiciare europene 
în materie penală menționat la articolul 9 din Decizia 2008/976/JAI a Consiliului21.

Articolul 23

Relația cu ordinele europene de anchetă și cu procedurile de asistență judiciară reciprocă

Autoritățile statelor membre pot continua să emită ordine europene de anchetă în conformitate 
cu Directiva 2014/41/UE sau pot utiliza procedurile de asistență judiciară reciprocă pentru 
colectarea de informații electronice care ar intra, de asemenea, sub incidența prezentului 
regulament. 

Articolul 24

Evaluare

Până la [2 ani de la data aplicării prezentului regulament] cel târziu, Comisia efectuează o 
evaluare a regulamentului și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la funcționarea prezentului regulament, care, evaluează, în special, numărul de cazuri 
în care au fost aplicate derogarea de urgență, în temeiul articolului 9 alineatul (2), și 
derogarea de la principiul informării utilizatorului, în temeiul articolului 11. ▐ Raportul 
este însoțit de  o evaluare a funcționării sistemului comun european de schimburi de 
informații, precum și de o evaluare a funcționării regulamentului în raport cu Directiva 
2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Evaluarea se realizează în 
conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare. Statele membre 
furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului.

Articolul 25

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Se aplică de la [18 luni de la intrarea sa în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre în conformitate cu tratatele.

21 Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană 
(JO L 348, 24.12.2008, p. 130).
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Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,
Președintele Președintele
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ANEXA I

CERTIFICATUL DE ORDIN EUROPEAN DE DIVULGARE
A INFORMAȚIILOR ELECTRONICE (EPOC)

În temeiul Regulamentului (UE) ... 1, certificatul de ordin european de divulgare (EPOC) trebuie 
transmis direct și simultan prestatorului de servicii și autorității▐ de executare în vederea 
executării EPOC. Dacă datele nu sunt divulgate, destinatarul, la primirea EPOC, trebuie să 
păstreze datele solicitate, cu excepția cazului în care informațiile din EPOC nu îi permit să 
identifice aceste date. Păstrarea durează până când datele sunt divulgate sau până când 
autoritatea emitentă sau, după caz, autoritatea de executare, precizează că nu mai este necesar 
să se păstreze și divulge datele.
Destinatarii trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea EPOC și a datelor 
divulgate sau păstrate.

SECȚIUNEA A:
Statul emitent: …………………………………………………………………………………..
NB: detaliile privind autoritatea emitentă trebuie prezentate la sfârșit (secțiunile E și F)
Destinatarii (a se bifa căsuța corespunzătoare):
- prestatorul de servicii sau, dacă este cazul, reprezentantul său legal:
- autoritatea de executare
           
SECȚIUNEA B: Termene-limită
Datele solicitate trebuie să fie divulgate (a se bifa și completa căsuța corespunzătoare, dacă este 
necesar):
□ în cel târziu 10 zile, în cazul în care autoritatea de executare nu a invocat niciunul dintre 
motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare;
□ în cel târziu 16 ore în cazul unei situații de urgență, dacă autoritatea de executare nu a 
invocat niciunul din motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare;
- o amenințare iminentă la adresa vieții sau integrității fizice a unei persoane. Justificare:
▐ 

SECȚIUNEA C: Informații pentru utilizator
Vă rugăm să rețineți că (a se bifa, după caz):
□ prestatorul de servicii trebuie să se abțină de la a informa persoana ale cărei date sunt 
solicitate de existența EPOC, în baza unei hotărâri judecătorești. Justificare: ...

SECȚIUNEA D: Informațiile electronice care urmează să fie divulgate

(i) Prezentul EPOC vizează [a se bifa căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:
□ date referitoare la abonați ▐:
□ numele, adresa, data nașterii, datele de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și alte 
informații relevante referitoare la identitatea utilizatorului/abonatului
□ data și ora primei înregistrări, tipul de înregistrare, o copie a unui contract, mijloace de 
verificare a identității la momentul înregistrării, copii ale documentelor furnizate de abonat
□ tipul de serviciu, inclusiv identificatorul (numărul de telefon,▐ numărul cardului SIM, adresa 
MAC) și dispozitivul (dispozitivele) asociat(e)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote2
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□ informații referitoare la profil (nume de utilizator, fotografia de profil)
□ date de validare a utilizării serviciului, cum ar fi o adresă de e-mail alternativă furnizată de 
utilizator/titularul abonamentului
▐ 
□ coduri PUK
□ adresa IP, în scopul unic de a identifica utilizatorul: 
- adresa IP
- înregistrări/jurnale ale adresei IP a conexiunilor, în scopuri de identificare
□ date privind traficul▐:
(a) pentru telefonie (mobilă):
□ identificatori de ieșire (A) și de intrare (B) (număr de telefon, IMSI, IMEI)
□ timpul și durata conexiunilor
□ apelurile nereușite
□ identificatorul stației de bază, inclusiv informații geografice (coordonatele X/Y), în momentul 
inițierii și încheierii conexiunii
□ rețeaua/serviciul de telecomunicații utilizat (de exemplu, UMTS, GPRS)
(b) pentru internet:
□ informațiile de rutare [adresa IP a sursei, adresa (adresele) IP ale destinatarului, numărul 
(numerele) de port, browser-ul, ▐ , identificatorul de mesaj]
□ identificatorul stației de bază, inclusiv informații geografice (coordonatele X/Y), în momentul 
inițierii și încheierii conexiunii
□ volumul de date
(c) pentru găzduire:
□ fișierele-jurnal
□ tichetele
□ istoricul cumpărăturilor
- istoricul încărcărilor în cazul cartelelor preplătite
▐
□ date referitoare la conținut ▐:
- liste de contacte
□ dump-ul căsuței de (web)mail
□ dump-ul stocării online (datele generate de utilizator)
□ dump-ul paginilor
□ jurnalul/backup-ul mesajelor
□ dump-ul mesageriei vocale
□ conținuturile serverului
□ backup-ul dispozitivului
(ii) Informații suplimentare necesare pentru executarea EPOC:
   Adresa IP:…………………………………………………………………………..
   Numărul de telefon:…………………………………………………………………
   Adresa de e-mail:……………………………………………………………………
   Numărul IMEI:………………………………………………………………………
   Adresa MAC:……………………………………………………………………….
   Persoana (persoanele) ale cărei (căror) date sunt solicitate:…………………………
   Denumirea serviciului:……………………………………………………………….
   Altele:……………………………………………………………………………….

(iii) Intervalul de timp pentru care se solicită divulgarea:
……..…………………………………………………………………………………………….
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(iv) Vă rugăm să rețineți că (a se bifa și completa, după caz):
□ datele solicitate au fost păstrate în conformitate cu o cerere anterioară de păstrare emisă de 
………………………….…………………………………………..…… (a se indica autoritatea 
și data transmiterii cererii și numărul de referință) și transmisă 
………………………………………………..…………………… (a se indica destinatarul 
căruia i-a fost transmisă și, dacă sunt disponibile, numărul de referință atribuit de către 
destinatari)

(v) Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care este emis 
EPOC și dispozițiile legale aplicabile/codul aplicabil:
……………………………………………..……………………………….……………………
Prezentul EPOC se eliberează pentru date privind traficul și/sau referitoare la conținut și se 
referă la [a se bifa căsuța (căsuțele) corespunzătoare, dacă este cazul]:
    o infracțiune (infracțiuni) care se pedepsește (pedepsesc) în statul emitent cu o pedeapsă 
privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin trei ani;
următoarea (următoarele) infracțiune (infracțiuni), dacă este (sunt) în întregime sau parțial 
săvârșită (săvârșite) prin intermediul unui sistem informatic:
infracțiunea (infracțiunile) definită (definite) la articolele 3, 4 și 5 din Decizia-cadru 
2001/413/JAI a Consiliului;
infracțiunea (infracțiunile) definită (definite) la articolele 3-7 din Directiva 2011/93/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului;
infracțiunea (infracțiunile) definită (definite) la articolele 3-8 din Directiva 2013/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului;
infracțiunile definite la articolele 3-12 și la articolul 14 din Directiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a Consiliului.

(vi) Vă rugăm să rețineți că (a se bifa, după caz):
Datele solicitate sunt stocate sau prelucrate ca parte a unei infrastructuri corporative furnizate 
de un prestator de servicii unei societăți sau unei alte entități, care nu este persoană fizică, iar 
prezentul EPOC este adresat prestatorului de servicii deoarece măsurile de investigare care 
vizează societatea sau entitatea nu sunt adecvate, în special pentru că ar putea periclita ancheta.

(vii) Orice alte informații utile:
………………………………………….……………………………….………………………

SECȚIUNEA E: Detalii cu privire la autoritatea care a emis EPOC
Tipul de autoritate care a emis acest EPOC (a se bifa caseta corespunzătoare):
□ un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție
□ un procuror (pentru datele privind abonații, adresele IP cu unicul scop de a stabili identitatea 
anumitor persoane fizice)
□ un procuror (pentru date privind traficul și date referitoare la conținut) → vă rugăm să 
completați și secțiunea (F)
□ orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent → vă rugăm 
să completați și secțiunea (F)
Detalii privind autoritatea emitentă și/sau reprezentatul acesteia care atestă exactitatea și 
corectitudinea conținutului EPOC:
Denumirea 
autorității:…………………………………………..…………………………………..
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Numele reprezentantului 
acesteia:………….……………………...……………………………….
Funcția deținută 
(titlul/gradul):………………………………………………...…………………...
Numărul 
dosarului:….………………………………………………………………..……………
Adresa:…………………………………………………………………………..……………....
..
Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..……………...
Numărul de fax: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….......
E-
mail:………………………………………………………………………………..…………....
Data:………………………………………………………………………………….………….
...
Ștampila oficială (dacă există) și 
semnătura:………………………………………………...……..

SECȚIUNEA F: Detalii cu privire la autoritatea care a validat EPOC
Tipul de autoritate care a validat prezentul EPOC (a se bifa caseta corespunzătoare, dacă este cazul):
□    un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție
□    un procuror (pentru datele privind abonații și adresele IP cu unicul scop de a stabili identitatea 
anumitor persoane fizice)
Detalii privind autoritatea de validare și/sau reprezentatul acesteia care atestă exactitatea și 
corectitudinea conținutului EPOC:
Denumirea autorității:………………………………………………………………………………
Numele reprezentantului acesteia:………….……………………...……………………………….
Funcția deținută (titlul/gradul):………………………………………………...…………………...
Numărul dosarului:….………………………………………………………………..……………
Adresa:…………………………………………………………………………..……………......
Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….......
Numărul de fax: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….......
E-mail:………………………………………………………………………………..…………....
Data:    ……………………………………………………………………….………………….
Ștampila oficială (dacă există) și semnătura:………………………………………………...……..

SECȚIUNEA G: Transferul de date și datele de contact
(i) Autoritatea căreia urmează să îi fie transferate datele (a se bifa și completa, dacă este 
necesar):
□    autoritatea emitentă
□    autoritatea de validare
□    orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul 
emitent:.........................
(ii) Autoritatea/punctul de contact care poate fi contactată/contactat pentru orice întrebare legată 
de executarea 
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EPOC:……………………….………………………………………………………………......
.....
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ANEXA II

CERTIFICATUL DE ORDIN EUROPEAN DE PĂSTRARE
A INFORMAȚIILOR ELECTRONICE (EPOC-PR)

În temeiul Regulamentului (UE)... 2, certificatul de ordin european de păstrare (EPOC-PR) 
trebuie transmis direct și simultan prestatorului de servicii (sau, după caz, reprezentantului 
său legal) și autorității de executare în vederea executării EPOC-PR. ▐ Păstrarea va înceta 
după 60 de zile, cu excepția cazului în care autoritatea emitentă confirmă că a fost lansată o 
cerere ulterioară de divulgare. Dacă autoritatea emitentă confirmă în aceste 60 de zile că a fost 
lansată o cerere ulterioară de divulgare, destinatarul trebuie să păstreze datele atât timp cât este 
necesar pentru a divulga datele, odată transmisă cererea ulterioară de divulgare.
Destinatarii trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea EPOC-PR și a 
datelor păstrate sau divulgate.
   
SECȚIUNEA A:
Statul emitent: 
……………………………………………………………………………………
   NB: detaliile privind autoritatea emitentă trebuie prezentate la sfârșit (secțiunile D și E)
Destinatari (a se bifa căsuța corespunzătoare și se completează):
- prestatorul de servicii sau, dacă este cazul, reprezentantul său legal: ...
- autoritatea de executare: ...
       
SECȚIUNEA B: Informații pentru utilizator
Vă rugăm să rețineți că (a se bifa, după caz):
□ prestatorul de servicii trebuie să se abțină de la a informa persoana ale cărei date sunt 
solicitate de existența EPOC-PR, în baza unei hotărâri judecătorești. Justificare: ...

SECȚIUNEA C: Informațiile electronice care urmează să fie păstrate
(i) EPOC-PR vizează [a se bifa căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:
 date referitoare la abonați ▐:
□ numele, adresa, data nașterii, datele de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și alte 
informații relevante referitoare la identitatea utilizatorului/abonatului
□ data și ora primei înregistrări, tipul de înregistrare, o copie a unui contract, mijloace de 
verificare a identității la momentul înregistrării, copii ale documentelor furnizate de abonat
□ tipul de serviciu, inclusiv identificatorul (numărul de telefon,▐ numărul cardului SIM, adresa 
MAC) și dispozitivul (dispozitivele) asociat(e)
□ informații referitoare la profil (nume de utilizator, fotografia de profil)
□ date de validare a utilizării serviciului, cum ar fi o adresă de e-mail alternativă furnizată de 
utilizator/titularul abonamentului
▐ 
□ coduri PUK
adrese IP, în scopul unic de a identifica utilizatorul:

- adresa IP
- înregistrări/jurnale ale adresei IP a conexiunilor, în scopuri de identificare

▐ 
□ date privind traficul ▐:
(a) pentru telefonie (mobilă):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote3
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□ identificatori de ieșire (A) și de intrare (B) (număr de telefon, IMSI, IMEI)
□ timpul și durata conexiunilor
□ apelurile nereușite
□ identificatorul stației de bază, inclusiv informații geografice (coordonatele X/Y), în momentul 
inițierii și încheierii conexiunii
□ rețeaua/serviciul de telecomunicații utilizat (de exemplu, UMTS, GPRS)
(b) pentru internet:
□ informațiile de rutare [adresa IP a sursei, adresa (adresele) IP ale destinatarului, numărul 
(numerele) de port, browser-ul, ▐  identificatorul de mesaj]
□ identificatorul stației de bază, inclusiv informații geografice (coordonatele X/Y), în momentul 
inițierii și încheierii conexiunii
□ volumul de date
(c) pentru găzduire:
□ fișierele-jurnal
□ tichetele
□ istoricul cumpărăturilor
□ alte date privind traficul▐:
□ istoricul încărcărilor în cazul cartelelor preplătite
 date referitoare la conținut ▐ :
- lista contactelor
□ dump-ul căsuței de (web)mail
□ dump-ul stocării online (datele generate de utilizator)
□ dump-ul paginilor
□ jurnalul/backup-ul mesajelor
□ dump-ul mesageriei vocale
□ conținuturile serverului
□ backup-ul dispozitivului
   
(ii) Informații suplimentare necesare pentru executarea EPOC-PR:
   Adresa IP:……………………………………………………….…..……………..
   Numărul de telefon:………………………………………………………………...
   Adresa de e-mail:……………………………………………………………………
   Numărul IMEI:………………………………………………………………………
   Adresa MAC:……………………………………………………………………….
   Persoana (persoanele) ale cărei (căror) date sunt solicitate:………………………….
   Denumirea serviciului: ………………………………………………………………..
   Altele: ………………………………………………………….……………………

(iii) Intervalul de timp pentru care se solicită păstrarea:
……..…………………………………………………………………………………………….

(iv) Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emis EPOC-
PR și dispozițiile legale aplicabile/codul aplicabil:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

(v) Orice alte informații utile:
…………………………………………………………………………………………………..

SECȚIUNEA D: Detalii cu privire la autoritatea care a emis EPOC-PR
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Tipul de autoritate care a emis prezentul EPOC-PR (a se bifa caseta corespunzătoare):
□    un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție
□    un procuror
□    orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de dreptul statului emitent → vă 
rugăm să completați și secțiunea (E)
Detalii privind autoritatea emitentă și/sau reprezentatul acesteia care atestă exactitatea și 
corectitudinea conținutului EPOC-PR:
Denumirea 
autorității:………………………………………………………………………………
Numele reprezentantului 
acesteia:………….……………………...……………………………….
Funcția deținută 
(titlul/gradul):………………………………………………...…………………...
Numărul 
dosarului:….………………………………………………………………..……………
Adresa:…………………………………………………………………………..……………....
..
Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….......
Numărul de fax: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….......
E-
mail:………………………………………………………………………………..…………....
Data:    …………………………………………………………………………………………
…
Ștampila oficială (dacă există) și 
semnătura:………………………………………………...……..

SECȚIUNEA E: Detalii cu privire la autoritatea care a validat EPOC-PR
Tipul de autoritate care a validat prezentul EPOC-PR (a se bifa caseta corespunzătoare):
□    un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție
□    un procuror
Detalii privind autoritatea de validare și/sau reprezentatul acesteia care atestă exactitatea și 
corectitudinea conținutului EPOC-PR:
Denumirea 
autorității:…………………………………………………………………………..…
Numele reprezentantului 
acesteia:………….……………………...……………………………...
Funcția deținută 
(titlul/gradul):………………………………………………...………………….
Numărul 
dosarului:….………………………………………………………………..…………..
Adresa: ………………………………………………………………………………………..
Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….....
Numărul de fax: (prefixul țării) (prefixul 
regiunii/localității)…………………………………………..………….....
E-
mail:………………………………………………………………………………..…………..
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Data:    …………………………………………………………………………………………..
Ștampila oficială (dacă există) și 
semnătura:………………………………………………...……

SECȚIUNEA F: Date de contact
Autoritatea care poate fi contactată pentru orice întrebare legată de executarea EPOC-PR: 
………………………………………………………………………………………………
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ANEXA III

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA IMPOSIBILITATEA DE A EXECUTA EPOC/EPOC-PR 
SAU LA NERECUNOAȘTEREA EPOC/EPOC-PR

SECȚIUNEA A:
Următoarele informații se referă la:
□    Ordinul european de divulgare (EPOC)
□    Ordinul european de păstrare (EPOC-PR)

SECȚIUNEA B:
Destinatarii EPOC/EPOC-PR:
- prestatorul de servicii sau, dacă este cazul, reprezentantul său legal: ...
- autoritatea de executare: ...
Autoritatea care a emis EPOC/EPOC-PR: ……………………………..…………………
Dacă este cazul, autoritatea care a validat EPOC/EPOC-PR: ……………………………….

SECȚIUNEA C:
Numărul de referință al dosarului destinatarului EPOC/EPOC-PR: 
……………………….…………….
Numărul de referință al dosarului autorității emitente: 
…………………………………………………………
Dacă este cazul, numărul de referință al dosarului autorității de validare:..................................
Data transmiterii EPOC/EPOC-PR: ………………...…………………

SECȚIUNEA D: Motivele care fac imposibilă executarea EPOC/EPOC-PR

(i) EPOC/EPOC-PR nu poate fi executat sau nu poate fi executat în termenul solicitat din 
următorul (următoarele) motiv(e):
□    EPOC/EPOC-PR este incomplet
□    EPOC/EPOC-PR conține erori vădite, de formă sau de conținut
□    EPOC/EPOC-PR nu conține suficiente informații
□    caz de forță majoră sau imposibilitate de facto din cauza unor circumstanțe care nu pot fi 
imputate destinatarului sau prestatorului de servicii
□    ordinul european de divulgare nu a fost emis sau validat de o autoritate emitentă astfel cum 
se prevede la articolul 4 din Regulamentul (UE)...
□    ordinul european de păstrare nu a fost emis sau validat de o autoritate emitentă astfel cum 
se prevede la articolul 4 din Regulamentul (UE)...
□    ordinul european de divulgare nu a fost emis pentru o infracțiune prevăzută la articolul 5 
alineatul (4) din Regulamentul (UE)...
□    prestatorul de servicii nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE)...
□    ordinul european de divulgare/ordinul european de păstrare nu vizează date stocate de către 
prestatorul de servicii sau în numele acestuia la momentul emiterii EPOC/EPOC-PR
□    exclusiv pe baza informațiilor conținute în EPOC/EPOC-PR, reiese că EPOC/EPOC-PR 
este în mod vădit abuziv sau depășește scopul ordinului
□    respectarea ordinului european de divulgare sau a ordinului european de păstrare ar intra 
în conflict cu legislația aplicabilă a unei țări terțe care interzice divulgarea datelor în cauză.
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(ii) Vă rugăm să furnizați explicații suplimentare cu privire la motivele neexecutării în acest 
caz, inclusiv, dacă este necesar, să indicați alte motive care nu sunt prevăzute la punctul (i) din 
prezenta secțiune:
………………………………………………………………………………………………….

SECȚIUNEA Da: 

Motivele nerecunoașterii sau neexecutării EPOC (a se bifa căsuța corespunzătoare):

Pentru toate EPOC: 

[ ] nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin european de divulgare, 
prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament;

[ ] executarea ordinului european de divulgare ar încălca principiul ne bis in idem;

[ ] există motive temeinice de a considera că executarea ordinului european de 
divulgare ar fi incompatibilă cu obligațiile ce îi revin unui stat membru în 
conformitate cu articolul 6 din TUE și cu Carta; 

[ ] există imunități, privilegii sau norme privind stabilirea și limitarea răspunderii 
penale legate de libertatea presei și de libertatea de exprimare în alte mijloace de 
informare în masă în temeiul legislației statului de executare, care fac imposibilă 
executarea ordinului european de divulgare;

Pentru EPOC, în cazul datelor privind traficul și conținutul: 

[ ] executarea ordinului european de divulgare ar aduce prejudicii unor interese 
majore ce țin de securitatea națională, ar pune în pericol sursa informațiilor sau ar 
necesita recurgerea la informații clasificate ce țin de anumite activități ale 
serviciilor de informații;

[ ] ordinul european de divulgare se referă la o infracțiune care se presupune că a 
fost săvârșită în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul 
statului de executare, iar fapta pentru care a fost emis EPOC nu constituie o 
infracțiune în dreptul statului de executare;

[ ] fapta pentru care a fost emis EPOC nu constituie o infracțiune în temeiul 
dreptului statului de executare, cu excepția cazului în care se referă la o infracțiune 
din categoriile de infracțiuni stabilite în anexa IIIa, astfel cum este indicată de 
autoritatea emitentă în EPOC, dacă fapta respectivă este sancționabilă în statul 
emitent cu o pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru 
o perioadă maximă de cel puțin trei ani;

[ ] executarea ordinului european de divulgare este limitată, în temeiul dreptului 
statului de executare, la o listă sau o categorie de infracțiuni ori la infracțiuni 
pasibile de pedepse mai aspre;

[ ] respectarea ordinului european de divulgare ar intra în conflict cu legislația 
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aplicabilă a unei țări terțe care interzice divulgarea datelor în cauză.

SECȚIUNEA E: Obligații conflictuale care decurg din legislația unei țări terțe
În caz de obligații conflictuale care decurg din legislația unei țări terțe, vă rugăm să includeți 
următoarele informații:
- titlul legii (legilor) țării terțe, inclusiv dispoziția (dispozițiile) relevantă(e):
…………………………………………………………………….…………………………….
- textul dispoziției (dispozițiilor) relevante(e):
…………………………………………………..………………………………..…………….
- natura obligației conflictuale, inclusiv interesul protejat prin legislația țării terțe:
□ drepturile fundamentale ale persoanelor (vă rugăm să precizați):
……………………………………………………………………………….………………..
□ interesele fundamentale ale țării terțe legate de securitatea și apărarea națională (vă rugăm să 
precizați):
…………………………………………………………………………………………………..
□ alte interese (vă rugăm să precizați):
…………………………………………………..……………………………………………….
- explicați de ce legea este aplicabilă în acest caz:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
- explicați de ce considerați că există un conflict în acest caz:
……………………………………………………………………..……………………………
- explicați legătura dintre prestatorul de servicii și țara terță în cauză:
…………………………………………………………………………………….……………..
- posibilele consecințe pentru destinatar ale respectării ordinului european de divulgare, inclusiv 
sancțiunile care ar putea fi aplicate:
……………………………………………………………………………...……………….…...

SECȚIUNEA F: Informațiile solicitate
Sunt necesare informații suplimentare de la autoritatea emitentă pentru a fi executat 
EPOC/EPOC-PR (a se completa, dacă este cazul):
……………………………………………………………………………….…………………..

SECȚIUNEA G: Păstrarea datelor
Datele solicitate (a se bifa și completa căsuța corespunzătoare, după caz):
□    vor fi păstrate timp de cinci zile pentru clarificare sau, dacă este necesar, pentru corectare 
de către autoritatea emitentă ▐
□    nu vor fi divulgate sau păstrate deoarece informațiile furnizate în EPOC/EPOC-PR nu 
permit identificarea acestora.
- nu vor fi divulgate întrucât se verifică unul dintre motivele de nerecunoaștere sau 
neexecutare. 

SECȚIUNEA H: Detalii privind prestatorul de servicii sau, dacă este cazul, reprezentantul său 
legal
Numele prestatorului de servicii/reprezentantului 
legal:….……………….……………………...
Numele persoanei autorizate:…………………………………………………………………....
Ștampila oficială (dacă există) și 
semnătura:………………………………………………...…..
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ANEXA IIIa

Categoriile de infracțiuni menționate la articolul 10a alineatul (2) litera (c):
- participarea la un grup infracțional organizat,
- terorismul,
- traficul de persoane,
- exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă,
- traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope,
- traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive,
- corupția,
- frauda, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în 

sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităților Europene,

- spălarea banilor obținuți din infracțiuni,
- falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro,
- criminalitatea informatică,
- infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale 

de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție,
- facilitarea intrării și șederii neautorizate,
- omorul și vătămarea corporală gravă,
- traficul ilicit de organe și țesuturi umane,
- răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostateci,
- rasismul și xenofobia,
- jaful organizat sau armat,
- traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă,
- înșelăciunea,
- racketul și extorcarea de fonduri,
- contrafacerea și piratarea de produse,
- falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale,
- falsificarea mijloacelor de plată,
- traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere,
- traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive,
- traficul de autovehicule furate,
- violul,
- incendierea cu intenție,
- infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale,
- sechestrarea ilicită a aeronavelor/navelor,
- sabotajul.
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