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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem nalogu za predložitev 
in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah
(COM(2018)0225 – C9-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0225),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 82(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0155/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0256/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA*

k predlogu Komisije

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

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so 
bili črtani.
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o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih 
podatkov v kazenskih postopkih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 82(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Unija si je zadala cilj ohraniti in razviti območje svobode, varnosti in pravice. Za 
postopno vzpostavitev takega območja mora Unija sprejeti ukrepe, povezane s 
pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, na podlagi načela vzajemnega 
priznavanja sodb in sodnih odločb, kar se od zasedanja Evropskega sveta v Tampereju 
15. in 16. oktobra 1999 običajno predstavlja kot temelj pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah v Uniji.

(2) Ukrepi za pridobitev in zavarovanje elektronskih podatkov so vse pomembnejši pri 
zagotavljanju kazenskih preiskav in pregona po vsej Uniji. Učinkoviti mehanizmi 
pridobivanja elektronskih podatkov so ključnega pomena za spoprijemanje s 
kaznivimi dejanji ob upoštevanju pogojev in zaščitnih ukrepov, da se v celoti 
zagotovi upoštevanje temeljnih pravic in načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju Listina), zlasti 
načel nujnosti in sorazmernosti, ustreznega pravnega postopka, varstva zasebnosti in 
osebnih podatkov ter zaupnosti korespondence ▌. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

(6) ▐

(7) Omrežne storitve se lahko zagotavljajo od koder koli in ne zahtevajo fizične 
infrastrukture, prostorov ali osebja v zadevni državi, v kateri se storitev ponuja. Zato 
so pomembni elektronski podatki pogosto shranjeni zunaj države, v kateri poteka 
preiskava, kar predstavlja izziv pri zbiranju elektronskih podatkov v kazenskih 
postopkih.

1 UL C , , str. .
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(8) Zaradi tega se zahteve za pravosodno sodelovanje pogosto naslavljajo na države, ki 
gostijo večje število ponudnikov storitev▌. Poleg tega se je število zahtev pomnožilo 
▌.  Pridobivanje elektronskih podatkov prek kanalov pravosodnega sodelovanja zato 
pogosto traja zelo dolgo, kar lahko povzroči težave zaradi pogosto spremenljive 
narave elektronskih podatkov. Nadalje, za sodelovanje s ponudniki storitev ni 
harmoniziranega okvira za sodelovanje, nekateri ponudniki iz tretjih držav pa 
sprejemajo neposredne zahteve za podatke, ki ne zajemajo vsebine, kot to omogoča 
njihovo nacionalno pravo, ki se uporablja. Posledično se vse države članice vse bolj 
zanašajo na neposredne kanale prostovoljnega sodelovanja s ponudniki storitev, če so 
na voljo, pri čemer pa uporabljajo različna orodja, pogoje in postopke.

 

(9) Razdrobljen pravni okvir je izziv za organe za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj ter pravosodne organe in ponudnike storitev, ki želijo 
izpolniti pravne zahteve, saj se čedalje večkrat soočajo s pravno negotovostjo in 
možno kolizijo zakonov. Zato je treba sprejeti posebna pravila v zvezi z čezmejnim 
pravosodnim sodelovanjem za ohranjanje in pripravo elektronskih podatkov, da bi 
dopolnili obstoječe pravo EU in pojasnili pravila sodelovanja med organi za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, pravosodnimi organi in 
ponudniki storitev na področju elektronskih podatkov, obenem pa zagotovili popolno 
skladnost s temeljnimi pravicami in načeli, priznanimi v členu 6 PEU in v Listini, 
ter z načelom pravne države. 

(9a) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU2 določa pridobitev dokazov, 
dostop do njih in njihovo predložitev v eni državi članici za kazenske preiskave in 
postopke v drugi državi članici. Postopki in časovni okviri, predvideni za EPN, 
morda niso primerni za elektronske podatke, ki so bolj spremenljivi ter jih je lažje 
hitro izbrisati. Ta uredba zato določa posebne postopke, ki upoštevajo naravo 
elektronskih podatkov. Da pa bi se izognili dolgoročni razdrobljenosti okvira Unije 
za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, bi morala Komisija srednjeročno 
oceniti delovanje uredbe v povezavi z Direktivo 2014/41/EU.

(10) ▐

(10a) V tej uredbi so spoštovane temeljne pravice in upoštevana načela, ki jih priznavajo 
člen 6 PEU in Listina, mednarodno pravo in mednarodni sporazumi, katerih 
pogodbenice so Unija ali vse države članice, vključno z Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter ustave držav članic na njihovih 
zadevnih področjih uporabe. Te pravice in načela zajemajo zlasti spoštovanje 
zasebnega in družinskega življenja, varstvo osebnih podatkov, pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, domnevo nedolžnosti in 
pravico do obrambe, načeli zakonitosti in sorazmernosti ter pravico osebe, da ji v 
kazenskih postopkih ni dvakrat sojeno za isto kaznivo dejanje oziroma da zanj ni 
dvakrat kaznovana. 

(10b) Ničesar v tej uredbi se ne sme razlagati kot prepoved zavrnitve izvršitve naloga, 
kadar zaradi objektivnih elementov obstajajo razlogi za sum, da je bil evropski nalog 
za predložitev elektronskih podatkov izdan z namenom pregona ali kaznovanja osebe 

2 Direktiva 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o evropskem 
preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1). 
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na podlagi njenega spola, rase ali narodnosti, veroizpovedi, spolne usmerjenosti ali 
spolne identitete, državljanstva, jezika ali političnega prepričanja ali da bo oseba 
zaradi katerega od teh razlogov v slabšem položaju. 

(11) Mehanizem evropskega naloga za predložitev in evropskega naloga za zavarovanje 
elektronskih podatkov v kazenskih postopkih temelji na načelu medsebojnega 
zaupanja med državami članicami in domnevi, da druge države članice spoštujejo 
pravo Unije, pravno državo in zlasti temeljne pravice, ki so bistveni elementi 
območja svobode, varnosti in pravice v Uniji. Če pa organ izvršitelj utemeljeno 
domneva, da izvršitev evropskega naloga za predložitev elektronskih podatkov ne bi 
bila skladna z njegovimi obveznostmi glede varstva temeljnih pravic iz člena 6 PEU 
in Listine, bi bilo treba izvršitev evropskega naloga za predložitev elektronskih 
podatkov zavrniti. Preden se izvršitveni organ odloči, da evropskega naloga ne bo 
priznal ali izvršil zaradi enega od razlogov, navedenih v tej uredbi, bi se moral 
posvetovati z organom izdajateljem, da pridobi vse potrebne dodatne informacije. Za 
namene te presoje bi morale biti zlasti pomembne informacije o obrazloženem 
predlogu Komisije Svetu na podlagi člena 7(1) in 7(2) PEU, v katerem so navedene 
sistemske ali splošne pomanjkljivosti. 

(11a) Če Evropski svet sprejme sklep, s katerim v skladu s členom 7(2) PEU ugotovi, da 
država članica izdajateljica huje in vztrajno krši načela iz člena 2 PEU, kot so 
načela, ki so neločljivo povezana z načelom pravne države, se lahko izvršitveni 
pravosodni organ odloči, da bo samodejno uporabil enega od razlogov za 
nepriznanje ali neizvršitev iz te uredbe, ne da bi moral opraviti kakršno koli posebno 
presojo.

(11b) Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja ter varstvo posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov sta temeljni pravici. V skladu s členom 7 in členom 8(1) 
Listine ter členom 16(1) PDEU ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega 
zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter komunikacij in do varstva 
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Države članice bi morale pri izvajanju te 
uredbe zagotoviti, da se osebni podatki varujejo in obdelujejo le v skladu z Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta3 in Direktivo (EU) 2016/680 
Evropskega parlamenta in Sveta4 ter Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta5.

(11c) Osebni podatki, pridobljeni na podlagi te uredbe, se lahko obdelujejo le, ko je to 
nujno in na način, ki je sorazmeren glede na namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali izvrševanje kazenskih sankcij in 
uresničevanje pravice do obrambe. Države članice bi morale zlasti zagotoviti, da se 
glede prenosa osebnih podatkov od zadevnih organov k ponudnikom storitev za 
namene te uredbe uporabljajo ustrezne politike in ukrepi varstva podatkov, vključno 

3 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
4 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).
5 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).
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z ukrepi za zagotovitev varstva podatkov. Ponudniki storitev bi morali zagotoviti, da 
veljajo enaki zaščitni ukrepi glede prenosa osebnih podatkov zadevnim organom. 
Dostop do informacij, ki vsebujejo osebne podatke, bi morale imeti le pooblaščene 
osebe.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije splošna in neselektivna hramba 
podatkov s strani nacionalnih varnostnih organov EU resno posega v pravila o 
zasebnosti, določena zlasti v Listini EU o temeljnih pravicah. Zato uporaba te 
uredbe ne bi smela povzročiti splošne in neselektivne hrambe podatkov niti ne bi 
smela vplivati na pravice ali obveznosti ponudnikov storitev v zvezi z varnostjo 
podatkov, tudi pravico do šifriranja.

(14) Države članice, ki jih zavezujejo direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2010/64/EU6, 2012/13/EU7, 2013/48/EU8, 2016/3439, 2016/80010 in 2016/191911, bi 
morale v kazenskih postopkih, zajetih v tej uredbi, v okviru področja uporabe 
omenjenih direktiv upoštevati v njih določene procesne pravice v kazenskih 
postopkih. Procesni zaščitni ukrepi iz Listine veljajo v vseh postopkih, zajetih v tej 
uredbi. 

(14a) Če država članica izdajateljica upravičeno domneva, da v drugi državi članici morda 
poteka vzporeden kazenski postopek, bi se morala posvetovati z organi navedene 
države članice v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2009/948/PNZ12.

(15) V tem instrumentu so določena pravila, na podlagi katerih lahko pristojni pravosodni 
organ v Evropski uniji ponudniku storitev, ki ponuja storitve v Uniji, v kazenskem 
postopku naloži predložitev ali zavarovanje elektronskih podatkov, ki se lahko 
uporabijo kot dokazi, na podlagi evropskega naloga za predložitev podatkov ali 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov. Ta uredba se lahko uporabi v vseh 
čezmejnih primerih, ko ima ponudnik storitev glavni sedež v drugi državi članici ali 
ko je, če nima sedeža v Uniji, zakonito zastopan v drugi državi članici.  Organi držav 
članic ne bi smeli izdati nacionalnih nalogov z ekstrateritorialnim učinkom za 

6 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja 
in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1).
7 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v 
kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1).
8 Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do 
odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do 
obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med 
odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1).
9 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih 
vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 
11.3.2016, str. 1).
10 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za 
otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1).
11 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni 
pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi 
evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1).

12 Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in reševanju sporov o 
izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih (UL L 328, 15.12.2009, str. 42).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32012L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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predložitev ali zavarovanje elektronskih podatkov, ki bi se lahko zahtevali na podlagi 
te uredbe. 

(16) Ponudniki storitev, ki so najpomembnejši za zbiranje elektronskih podatkov v 
kazenskih postopkih, so ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev in posebni 
ponudniki storitev informacijske družbe, ki omogočajo interakcijo med uporabniki. 
Zato bi morala ta uredba zajemati obe skupini. Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev so opredeljeni v Direktivi (EU) 2018/1972 Evropskega 
parlamenta in Sveta13.  Te storitve zajemajo medosebno komunikacijo, kot je govor 
po IP, takojšnje sporočanje in storitve elektronske pošte. Kategorije storitev 
informacijske družbe, ki so ▌zajete v tej uredbi, so tiste, pri katerih je shranjevanje 
podatkov odločilni element storitve, ki se zagotavlja uporabniku, in se zlasti nanašajo 
na družbena omrežja, če se ne štejejo za elektronske komunikacijske storitve, spletne 
tržnice, ki olajšajo transakcije med svojimi uporabniki (kot so potrošniki ali podjetja), 
in druge storitve gostovanja, vključno s tistimi, pri katerih se storitev zagotavlja prek 
računalništva v oblaku. 

(17) ▐

(18) Ponudniki storitev internetne infrastrukture, povezanih z dodeljevanjem imen in 
številk, kot so registratorji in registri domenskih imen ter ponudniki zasebnih in 
posredniških storitev ali regionalni internetni registri za naslove internetnih protokolov 
(IP), so zlasti pomembni pri identifikaciji akterjev, ki se skrivajo za zlonamernimi ali 
ogroženimi spletišči. Ti imajo podatke, ki bi lahko omogočali identifikacijo 
posameznika ali subjekta za spletiščem, ki se uporablja za izvajanje kaznive 
dejavnosti, ali žrtve kaznive dejavnosti▌.

(18a) Nalogi iz te uredbe bi morali biti naslovljeni na glavni sedež ponudnikov storitev ali 
na pravne zastopnike, imenovane v ta namen, v primeru ponudnikov storitev, ki 
nimajo sedeža v eni od držav članic, ki jih zavezuje ta uredba. Zadevajoč ponudnika 
storitev, ki ima poslovne enote v več kot eni državi članici, bi morala biti glavna 
poslovna enota kraj njegove osrednje uprave v Uniji, razen kadar se odločitve o 
namenih in sredstvih obdelave podatkov sprejemajo v drugi poslovni enoti 
ponudnika storitev v Uniji, ki ima tudi pooblastila za izvajanje teh odločitev – tedaj 
bi se morala ta enota šteti za glavno poslovno enoto.

(19) Ta uredba ureja le zbiranje ▌podatkov▌, ki jih ponudnik storitev hrani, ko je izdano 
potrdilo o evropskem nalogu za predložitev ali zavarovanje podatkov. V njej ni 
določena splošna obveznost hrambe podatkov, prav tako pa ne omogoča prestrezanja 
podatkov ali pridobivanja podatkov, ki ob izdaji potrdila o evropskem nalogu za 
predložitev ali zavarovanje podatkov še niso shranjeni. 

(20) Kategorije podatkov, ki jih zajema ta uredba, vključujejo podatke o naročnikih, 
podatke o prometu ter podatke o vsebini.  Ta kategorizacija je v skladu s pravnimi 
redi številnih držav članic, pravnim redom Unije, kot sta Direktiva 2002/58/ES in 
sodna praksa Sodišča Evropske unije, ter mednarodnim pravom, zlasti Konvencijo 
Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti (CETS št. 185) (v nadaljevanju: 
Budimpeška konvencija).

(21) Primerno je izpostaviti podatke o naročnikih kot posebno kategorijo podatkov v tej 

13 Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem 
zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L 321, 17.12.2018, str. 36).
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uredbi. Podatki o naročnikih se uporabljajo ▌za identifikacijo zadevnega uporabnika, 
stopnja poseganja v temeljne pravice pa je nižja kot pri drugih, bolj občutljivih 
kategorijah podatkov.

(22) Podatki o prometu se običajno zahtevajo za pridobitev informacij, ki bolj posegajo v 
zasebnost, kot so podatki o stikih in lokaciji uporabnika, ter se lahko uporabijo za 
oblikovanje celovitega profila zadevnega posameznika. Zato so podatki o prometu, 
kar zadeva občutljivost, primerljivi s podatki o vsebini.

(22a) Naslovi IP lahko predstavljajo ključno izhodišče za kazenske preiskave, kjer 
identiteta osumljenca ni znana. V skladu s pravnim redom EU, kot ga razlaga 
Sodišče Evropske unije, se naslovi IP štejejo za osebne podatke in morajo biti v 
celoti zaščiteni v skladu s pravnim redom EU o varstvu podatkov. Poleg tega se 
lahko v določenih okoliščinah štejejo za podatke o prometu. Organi za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj pa lahko za namene 
posebne kazenske preiskave zahtevajo naslov IP izključno zaradi identifikacije 
uporabnika, v naslednjem koraku pa ime ali naslov naročnika ali registriranega 
uporabnika. V teh primerih je primerno uporabiti enako ureditev kot za podatke o 
naročnikih, kot je to opredeljeno v tej uredbi.

(22b) Metapodatke je lažje obdelati in analizirati kot podatke o vsebini, saj so že v 
strukturirani in standardizirani obliki, vendar lahko, če izhajajo iz elektronskih 
komunikacijskih storitev ali protokolov, razkrijejo tudi zelo občutljive in osebne 
podatke. Zato je nujno potrebno, da se metapodatki drugih elektronskih 
komunikacijskih storitev ali protokolov štejejo za podatke o vsebini, ko se 
shranjujejo, prenašajo, razširjajo ali izmenjujejo z uporabo zadevne storitve oziroma 
s strani ponudnikov storitve.

(23) Vse kategorije podatkov vsebujejo osebne podatke, zato zanje veljajo zaščitni ukrepi 
na podlagi pravnega reda Unije o varstvu podatkov. Vendar se med kategorijami 
stopnja vpliva na temeljne pravice razlikuje, zlasti med podatki o naročnikih ▌na eni 
strani ter podatki o prometu in vsebini na drugi strani. Podatki o naročnikih in 
naslovih IP so uporabni za pridobivanje prvih sledi v preiskavi o identiteti 
osumljenca, podatki o prometu in vsebini pa so pogosto pomembnejši kot dokazni 
material, ki bi lahko na koncu vodil do obsodbe osumljene osebe.  Zato je bistvenega 
pomena, da instrument zajema vse navedene kategorije podatkov. Zaradi različne 
stopnje poseganja v temeljne pravice se za pridobitev teh podatkov ▌postavljajo 
drugačni zaščitni ukrepi in pogoji▌.

(24) Evropski nalog za predložitev podatkov in evropski nalog za zavarovanje podatkov sta 
preiskovalna ukrepa, ki bi ju bilo treba izdati le v okviru posameznega kazenskega 
postopka v zvezi s konkretnim kaznivim dejanjem, ki se je že zgodilo, na podlagi 
posamične ocene sorazmernosti in nujnosti v vsakem posameznem primeru ob 
upoštevanju pravic osumljene ali obdolžene osebe.

(25) ▐

(26) Ta uredba bi se morala uporabljati za ponudnike storitev, ki storitve ponujajo v Uniji, 
nalogi na podlagi te uredbe pa se lahko izdajajo le za podatke, ki se nanašajo na 
storitve, ki se ponujajo v Uniji. Storitve, ki se ponujajo izključno zunaj Unije, niso 
zajete v področje uporabe te uredbe▌.

(27) Pri določanju, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali je 
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očitno, da namerava ponudnik storitev te ponujati posameznikom, na katere se 
podatki nanašajo, ki so pravne ali fizične osebe, v eni ali več državah članicah v 
Uniji. Vendar zgolj dostopnost spletnega vmesnika, na primer dostopnost spletišča ali 
elektronskega naslova ali drugih kontaktnih podatkov ponudnika storitev ali 
njegovega posrednika oziroma uporaba jezika, ki se na splošno uporablja v državi 
članici, ne bi smela zadostovati, da se ugotovi ta namen.

(28) Upoštevati bi bilo treba tudi pomembno povezavo z Unijo, da se opredeli področje 
uporabe te uredbe. Domnevati bi bilo treba, da taka pomembna povezava z Unijo 
obstaja, kadar ima ponudnik storitev poslovno enoto v Uniji. Če ponudnik storitev 
nima take poslovne enote, bi bilo treba merilo pomembne povezave oceniti na podlagi 
obstoja znatnega števila uporabnikov v eni ali več državah članicah ali ciljnega 
usmerjanja dejavnosti v eno ali več držav članic. Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno 
ali več držav članic bi bilo treba ugotavljati na podlagi vseh upoštevnih okoliščin, 
vključno z dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne valute, ki se v navedeni državi 
članici na splošno uporablja, ali možnost naročila blaga ali storitev ▌. 

(28a) Primere, v katerih obstaja neposredna grožnja za življenje ali telesno celovitost 
osebe, ki bilo treba obravnavati kot nujne primere in omogočiti krajše roke za 
ponudnika storitev in izvršitveni organ. Tudi primere, v katerih bi bilo zaradi okvare 
ali uničenja kritične infrastrukture neposredno ogroženo življenje ali telesna 
celovitost osebe, bi bilo treba obravnavati kot nujne primere v skladu s pravom EU.

 (29) Evropski nalog za predložitev podatkov bi se moral izdati le, če je to nujno in 
sorazmerno, ob upoštevanju pravic osumljenca ali obdolženca ter teže kaznivega 
dejanja. Pri oceni bi bilo treba upoštevati, če bi ga bilo mogoče zahtevati pod enakimi 
pogoji v podobnih nacionalnih primerih, če se upravičeno domneva, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, ki je dovolj hudo, da je čezmejna predložitev podatkov 
utemeljena in da so zahtevani podatki pomembni za preiskavo. ▌Nalog je omejen na 
tisto, kar je nujno za dosego zakonitega cilja pridobitve ustreznih in potrebnih 
podatkov, ki se bodo uporabili kot dokazi le v posamezni zadevi in ki bi morali biti 
omejeni na podatke določenih oseb, ki so neposredno povezane s konkretnim 
postopkom.  Neposredna povezava med osebo, katere podatki se zahtevajo, in namen 
konkretnega postopka morata biti vedno dokazljiva.

(30) Pri izdaji evropskega naloga za predložitev ali zavarovanje elektronskih podatkov bi 
moral vedno sodelovati pravosodni organ, bodisi v postopku izdaje naloga bodisi v 
postopku njegovega potrjevanja. Zaradi občutljivejše narave podatkov o prometu in 
podatkov o vsebini se pri izdaji ali potrjevanju evropskega naloga za predložitev teh 
kategorij podatkov zahteva presoja sodnika. Ker so podatki o naročnikih ▌manj 
občutljivi, lahko evropski nalog za predložitev elektronskih podatkov za razkritje 
navedenih podatkov izda ali potrdi tudi pristojni državni tožilec, ki je sposoben 
nepristransko opravljati svoje naloge. Če to določa nacionalno pravo, je za izvršitev 
naloga lahko potrebno procesno sodelovanje sodišča v izvršitveni državi.

(30a) Pristojni organ izdajatelj velja za neodvisnega, če ni tveganja, da bodo zanj 
neposredno ali posredno veljale zunanje smernice ali navodila, zlasti izvršitvenih 
organov, kot je minister za pravosodje, v zvezi s sprejemanjem odločitev. Šteje se, da 
ta neodvisnost obstaja, če je pristojni organ izdajatelj na podlagi ustreznih 
zakonskih pravil in institucionalnega okvira sposoben nepristransko opravljati svoje 
naloge in neodvisno izvrševati svoje naloge, ki so neločljivo povezane z izdajo 
evropskega naloga za predložitev ali evropskega naloga za zavarovanje elektronskih 
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podatkov, upoštevajoč vse obremenilne in razbremenilne dokaze in brez tveganja, da 
bodo zanj pri sprejemanju odločitev veljale zunanje smernice ali navodila.

(31) Iz istega razloga je treba pri področju uporabe ratione materiae te uredbe razlikovati 
naslednje: nalogi za predložitev podatkov o naročnikih in naslovov IP izključno za 
identifikacijo osebe se lahko izdajo za katero koli kaznivo dejanje, medtem ko bi 
morale za dostop do podatkov o prometu in vsebini veljati strožje zahteve, saj so ti 
podatki občutljivejši. Določitev praga omogoča sorazmernejši pristop, skupaj z več 
drugimi predhodnimi in naknadnimi pogoji ter zaščitnimi ukrepi, opredeljenimi v tej 
uredbi, za zagotovitev upoštevanja sorazmernosti in pravic prizadetih oseb. Hkrati pa 
prag ne bi smel omejevati učinkovitosti instrumenta in njegove uporabe s strani 
izvajalcev. S tem ko je izdaja naloga dovoljena le za preiskave kaznivih dejanj, za 
katera je najvišja zagrožena zaporna kazen vsaj tri leta, se področje uporabe 
instrumenta omejuje na hujša kazniva dejanja, ne da bi se izvajalcem čezmerno 
omejevala možnost njegove uporabe. S tem je s področja uporabe Uredbe izključeno 
pomembno število kaznivih dejanj, ki jih države članice štejejo za lažja, saj zanje 
določajo nižjo najvišjo zagroženo kazen. Prednost praga je tudi, da ga je mogoče v 
praksi preprosto uporabiti.

(32) Obstajajo posebna kazniva dejanja, pri katerih so podatki običajno na voljo izključno 
v elektronski obliki, ki pa je po naravi zelo minljiva. Tako je v primeru kaznivih 
dejanj, povezanih s kibernetskim prostorom, tudi tistih, ki se sama po sebi ne štejejo za 
huda, vendar lahko povzročijo znatno ali veliko škodo, kar zlasti zajema primere z 
malim posamičnim učinkom, ki pa imajo množičen vpliv in povzročijo splošno škodo. 
V večini primerov, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno s pomočjo informacijskega 
sistema, bi uporaba istega praga kot za druge vrste kaznivih dejanj večinoma 
pomenila, da bi storilci teh kaznivih dejanj ostali nekaznovani. To upravičuje uporabo 
Uredbe tudi pri tistih kaznivih dejanjih, za katera je najvišja zagrožena zaporna kazen 
manj kot tri leta. Poleg tega se za kazniva dejanja, ki so povezana s terorizmom in 
opisana v Direktivi 2017/541/EU Evropskega parlamenta in Sveta14, ter za kazniva 
dejanja, ki zadevajo spolno zlorabo in spolno izkoriščanje otrok in so opisana v 
Direktivi 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta15, ne zahteva prag najvišje 
zagrožene kazni vsaj tri leta.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Imunitete in privilegiji, ki se lahko nanašajo na kategorije oseb (kot so diplomati) ali 
na posebej zaščitena razmerja (kot je varovanje zaupnosti sporazumevanja med 
odvetnikom in stranko ali zaupnost virov) ali pravila v zvezi s svobodo tiska in 
svobodo izražanja v drugih medijih, so navedeni v drugih instrumentih vzajemnega 
priznavanja, kot je evropski preiskovalni nalog. V pravu Unije ni skupne opredelitve, 
kaj pomeni imuniteta ali privilegij. Natančna opredelitev teh izrazov je torej 
prepuščena nacionalnemu pravu. Lahko vključuje zaščito, ki se nanaša na 
zdravstvene (recimo zdravniki) in pravne poklice, duhovništvo ali druga zaščitene 

14 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti 
terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).
15 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni 
zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).
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svetovalce, pa tudi pravila v zvezi s svobodo tiska in svobodo izražanja v drugih 
medijih (recimo novinarji), čeprav se ta ne štejejo nujno za obliko privilegija ali 
imunitete. Tako bi bilo treba že ob izdaji naloga upoštevati nacionalno pravo, ki se 
uporablja ▌, saj lahko organ izdajatelj nalog izda le, če bi ga lahko izdal v enakih 
pogojih v podobnem nacionalnem primeru. Poleg tega osnovnega načela velja, da bi 
bilo treba v državi izdajateljici čim bolj upoštevati imunitete in privilegije, ki varujejo 
podatke ▌v državi izvršiteljici enako, kot če bi bili zagotovljeni na podlagi 
nacionalnega prava države izdajateljice. To je pomembno zlasti, kadar pravo države 
izvršiteljice zagotavlja boljšo zaščito kot pravo države izdajateljice. Kot dodatni 
zaščitni ukrep bi bilo treba te vidike upoštevati ne samo pri izdaji naloga, ampak tudi 
pozneje, med postopkom uradnega obveščanja ali pri oceni upoštevnosti in 
dopustnosti zadevnih podatkov v ustrezni fazi kazenskega postopka, če pa poteka 
postopek izvrševanja, bi ga moral upoštevati tudi organ izvršitelj.

(36) Evropski nalog za zavarovanje podatkov se lahko izda za katero koli kaznivo dejanje, 
če bi ga lahko zahtevali pod enakimi pogoji v podobnih nacionalnih primerih v 
državi izdajateljici, če se upravičeno domneva, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki 
je dovolj hudo, da je čezmejno zavarovanje podatkov utemeljeno in če so zahtevani 
podatki pomembni za preiskavo. Omejen je na podatke določenih oseb, ki so 
neposredno povezane s konkretnimi postopki, omenjenimi v tej uredbi, neposredna 
povezava med osebo, katere podatki se zahtevajo, in namen konkretnega postopka 
pa morata biti vedno dokazljiva. Cilj evropskega naloga za zavarovanje podatkov je 
preprečiti odstranitev, izbris ali spremembo zadevnih podatkov v primerih, kadar 
predložitev takih podatkov morda zahteva več časa▌.

(37) Evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih podatkov 
bi bilo treba nasloviti neposredno na glavni sedež ponudnika storitev, kjer je 
upravljavec podatkov, ali v primeru ponudnikov storitev, ki nimajo sedeža v Uniji ali 
eni od držav članic, ki jih zavezuje ta uredba, na pravnega zastopnika, ki ga imenuje 
ponudnik storitev. Istočasno bi ga bilo treba nasloviti neposredno na izvršitveni 
organ.

(38) Evropski nalog za predložitev ali zavarovanje elektronskih podatkov bi bilo treba 
▌poslati na podlagi potrdila o evropskem nalogu za predložitev elektronskih podatkov 
(PENPP) ali potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih podatkov 
(PENZP). Potrdili bi morali vsebovati enake obvezne informacije kot nalog▌. Potrdilo 
bi bilo treba po potrebi prevesti v uradni jezik države izvršiteljice in ponudnika 
storitev (ali v enega od uradnih jezikov te države članice) ali v drug uradni jezik, za 
katerega sta država članica ali ponudnik storitev izjavila, da ga sprejemata. Države 
članice lahko kadar koli v izjavi, predloženi Komisiji, navedejo, da bodo sprejele 
prevode potrdil v enega ali več drugih uradnih jezikov Unije, ki ni uradni jezik 
oziroma niso uradni jeziki te države članice. Komisija da izjave na voljo vsem 
državam članicam in Evropski pravosodni mreži v kazenskih zadevah.

(39) Pristojni organ izdajatelj bi moral potrdilo o evropskem nalogu za predložitev 
elektronskih podatkov ali potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih 
podatkov poslati neposredno naslovniku prek enotnega evropskega digitalnega 
sistema izmenjave, ki ga Komisija vzpostavi do [datum začetka uporabe te uredbe].

 Ta sistem bi moral omogočati varne kanale za pooblaščene čezmejne komunikacije, 
preverjanje istovetnosti in prenos nalogov in zahtevanih podatkov med pristojnimi 
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organi in ponudniki storitev, in sicer z zagotavljanjem učinkovite, zanesljive in 
nemotene izmenjave ustreznih podatkov ter visoke ravni varnosti, zaupnosti in 
celovitosti ter potrebne zaščite zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo 
(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta16, Uredbo (EU) 2016/679, 
Direktivo (EU) 2016/680 in Direktivo 2002/58/ES. V ta namen bi se lahko 
uporabljala odprta in splošno uporabljena najsodobnejša tehnologija elektronskega 
podpisovanja in šifriranja. Sistem bi moral naslovnikom omogočati tudi, da na na 
kateri koli način, ki omogoča pisni zapis, pod pogoji, ki naslovnikom omogočajo 
preverjanje pristnosti naloga in organa izdajatelja, v skladu s pravili o varstvu 
osebnih podatkov.

(39a) Če imajo ponudniki storitev ali države članice že vzpostavljene namenske sisteme ali 
druge varne kanale za obravnavanje zahtev za posredovanje podatkov za namene 
kazenskega pregona, bi moralo biti možno te sisteme ali kanale povezati z enotnim 
evropskim digitalnim sistemom izmenjave.

 (40) UPo prejemu potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov za podatke o 
naročnikih in naslove IP, izključno za identifikacijo osebe, bi moral ponudnik 
storitev zagotoviti, da se zahtevani podatki pošljejo organu izdajatelju najpozneje v 
desetih dneh po prejemu potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov, v 
nujnih primerih pa najpozneje v šestnajstih urah. Če se organ izvršitelj odloči, da se 
bo v določenem roku skliceval na katerega od razlogov za nepriznanje ali 
neizvršitev, navedenih v uredbi, bi moral o svoji odločitvi nemudoma obvestiti organ 
izdajatelj in ponudnika storitev. Organ izdajatelj bi moral izbrisati podatke. Če 
zahtevani podatki še niso bili posredovani organu izdajatelju, ima ponudnik storitev, 
na katerega je bila naslovljena zahteva, možnost, da ne posreduje podatkov. 

(40a) Ponudnik storitev bi moral po prejemu potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov o prometu ali vsebini nemudoma poskrbeti za zavarovanje zahtevanih 
podatkov. Če se je organ izvršitelj v določenem roku skliceval na katerega od 
razlogov za nepriznanje ali neizvršitev, navedenih v uredbi, bi moral o svoji odločitvi 
nemudoma obvestiti organ izdajatelj in ponudnika storitev. Če za državo 
izdajateljico velja postopek iz člena 7(1) ali 7(2) Pogodbe o Evropski uniji, bi moral 
ponudnik storitev zahtevane podatke posredovati šele po prejemu izrecne pisne 
odobritve organa izvršitelja. Ne glede na to posebno določbo, če se organ izvršitelj v 
določenem roku ne sklicuje na katerega od razlogov iz te uredbe, bi moral ponudnik 
storitev zagotoviti, da se zahtevani podatki takoj posredujejo neposredno organu 
izdajatelju ali organom za kazenski pregon, kot je navedeno v potrdilu o evropskem 
nalogu za predložitev elektronskih podatkov. 

(41) ▐

(42) Ponudnik storitev bi moral ob prejemu potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje 
podatkov hitro ukrepati, da bi se zahtevani podatki zavarovali za največ 60 dni. 
Obdobje 60 dni je določeno zato, da bi omogočilo vložitev uradne zahteve za 
predložitev. Podaljša se lahko le za dodatnih 30 dni, če je to potrebno za nadaljnjo 
oceno pomembnosti podatkov v preiskavah, ki potekajo, da se prepreči izguba 

16 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 
21.11.2018, str. 39).



PE642.987v02-00 16/58 RR\1220560SL.docx

SL

potencialno pomembnih podatkov, preden preneha veljati evropski nalog za 
zavarovanje podatkov. Če organ izdajatelj naslovnikom v teh obdobjih izda naknadni 
evropski nalog za predložitev podatkov, bi moral ponudnik storitev podatke 
zavarovati še za toliko časa, kolikor je potrebno za izvršitev evropskega naloga za 
predložitev podatkov. 

(42a) Določiti je treba postopek komunikacije, da bo lahko ponudnik storitev obravnaval 
težave, kadar je potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ali potrdilo o 
evropskem nalogu za zavarovanje podatkov morda oblikovno ali vsebinsko 
nepopolno, vsebuje očitne napake ali ne vsebuje dovolj informacij za izvršitev 
naloga, in od organa izdajatelja, navedenega v potrdilu, zahteval pojasnilo ali po 
potrebi popravek. Poleg tega lahko obstajajo primeri, ko ponudnik storitev ne more 
zagotoviti informacij zaradi višje sile ali dejanske nezmožnosti, ki je ni mogoče 
pripisati njemu, ali jih iz katerega koli drugega razloga ne more predložiti v celoti ali 
pravočasno. Takšni razlogi so lahko tehnični ali operativni (npr. operativne omejitve 
malih in srednjih podjetij). Tudi v teh primerih bi moral ponudnik storitev 
komunicirati z organom izdajateljem in mu predložiti ustrezne utemeljitve. Poleg 
tega bi ga moral obvestiti tudi, kadar meni, da se nalog očitno zlorablja ali je 
pretiran. Na primer nalog z zahtevo za predložitev podatkov, ki se nanašajo na 
nedoločeno skupino oseb na geografskem območju ali oseb, ki nimajo povezave s 
konkretnim kazenskim postopkom, bi očitno kršil pogoje za izdajo evropskega 
naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga za zavarovanje podatkov. Ta 
postopek komunikacije bi torej moral na splošno organu izdajatelju že v zgodnji fazi 
omogočati popravek ali ponoven razmislek o potrdilu o evropskem nalogu za 
predložitev podatkov ali potrdilu o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov. 
Kadar je potrebno pojasnilo ali popravek, bi se moral organ izdajatelj hitro odzvati, 
najpozneje pa v petih dneh. Če se ne bi odzval, bi se moral nalog šteti za ničnega in 
neveljavnega. Če so zadevni pogoji izpolnjeni, bi moral organ izdajatelj določiti nov 
rok ali umakniti nalog. Da bi zagotovil razpoložljivost zahtevanih podatkov, bi jih 
moral ponudnik storitev med tem postopkom po možnosti zavarovati.

(42b) Organ izvršitelj bi moral imeti kljub načelu vzajemnega zaupanja možnost, da 
zavrne izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov, če zavrnitev temelji na 
dejstvu, da pogoji za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov iz te uredbe 
niso izpolnjeni, ali na dodatnih posebnih razlogih iz te uredbe.

(42c) Načelo ne bis in idem, kot ga priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 
in kot se oblikuje s sodno prakso Sodišča, je eno od temeljnih pravnih načel v Uniji. 
Zato bi moral organ izvršitelj, ki ocenjuje evropski nalog za predložitev podatkov, 
zavrniti njegovo izvršitev, če je v nasprotju s tem načelom.

(42d) Poleg tega bi moral organ izvršitelj zavrniti izvršitev evropskega naloga za 
predložitev podatkov v primerih, ko nalog oceni in obstajajo utemeljeni razlogi za 
domnevo, da bi bila njegova izvršitev nezdružljiva z izvajanjem obveznosti države 
članice iz člena 6 PEU in iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(42e) Prav tako bi moral organ izvršitelj, ki ocenjuje evropski nalog za predložitev 
podatkov, ta nalog zavrniti, če bi njegovo priznanje ali izvršitev vključevala kršitev 
imunitete ali privilegija države izvršiteljice.

(42f) Ker je evropski nalog za predložitev podatkov v primeru podatkov o prometu in 
vsebini bolj vsiljiv, bi moral organ izvršitelj imeti na voljo dodatne neobvezne 
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razloge za nepriznanje in neizvršitev za te kategorije podatkov.
(43) Ker je obveščanje osebe, katere podatki se zahtevajo, bistveni element, kar zadeva 

pravice na področju varstva podatkov in pravice do obrambe, saj omogoča dejanski 
pregled in sodno varstvo v skladu s členom 6 PEU in Listino, bi moral ponudnik 
storitev osebo, katere podatki se zahtevajo, o tem obvestiti brez nepotrebnega 
odlašanja. Ponudnik storitev pri obveščanju osebe sprejme potrebne najsodobnejše 
operativne in tehnične ukrepe, da se zagotovijo varnost, zaupnost in celovitost 
potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov ali potrdila o evropskem 
nalogu za zavarovanje podatkov ter podatkov, ki se predložijo ali zavarujejo. 

(43a) Organ izdajatelj lahko na podlagi sodne odredbe, ki mora biti ustrezno utemeljena, 
določati trajanje obveznosti zaupnosti in biti predmet rednih pregledov, od 
ponudnika storitev zahteva, naj osebe, katere podatki se zahtevajo, o tem ne obvesti, 
kolikor časa je to potrebno in sorazmerno, da se ne ovira zadevni kazenski postopek 
ali da se zaščitijo temeljne pravice druge osebe, pri tem pa mora ustrezno upoštevati 
vpliv ukrepa na temeljne pravice te osebe. Kadar organ izdajatelj od ponudnika 
storitev zahteva, naj osebe, katere podatki se zahtevajo, o tem ne obvesti, bi moral ta 
organ osebo brez nepotrebnega odlašanja sam obvestiti o predložitvi ali zavarovanju 
podatkov. Obveščanje se lahko odloži za toliko časa, kolikor je potrebno in 
sorazmerno, ob upoštevanju pravic osumljene ali obdolžene osebe in brez poseganja 
v pravice do obrambe in veljavna pravna sredstva. Uporabnika bi bilo treba obvestiti 
tudi o morebitnih razpoložljivih pravnih sredstvih iz te uredbe.

(43b) Elektronski podatki, pridobljeni v skladu s to uredbo, se ne bi smeli uporabiti za 
namene drugih postopkov, kot tistih, za katere so bili pridobljeni v skladu s to 
uredbo, razen če obstaja neposredna grožnja za življenje ali telesno celovitost osebe. 
Primere, v katerih bi bilo zaradi okvare ali uničenja kritične infrastrukture 
neposredno ogroženo življenje ali telesna celovitost osebe, bi bilo prav tako treba 
obravnavati kot neposredno grožnjo življenju ali telesni celovitosti osebe v skladu s 
pravom EU.

(43c) Elektronske podatke, zbrane s kršitvijo katerega od pogojev iz te uredbe, bi bilo treba 
izbrisati brez nepotrebnega odlašanja. Elektronske podatke, ki niso več potrebni za 
preiskavo ali pregon, za katere so bili predloženi ali zavarovani, vključno z možnimi 
pritožbami, bi bilo prav tako treba nemudoma izbrisati, razen če bi to vplivalo na 
pravice osumljenca ali obdolženca do obrambe. V ta namen bi bilo treba določiti 
redne preglede potrebe po hrambi elektronskih podatkov. Osebo, katere podatki so 
bili zahtevani, bi bilo treba obvestiti o izbrisu.

(43d) Elektronski podatki, zbrani v nasprotju s to uredbo, se ne bi smeli uporabiti na 
sodišču. To bi moralo vključevati tudi vse primere, v katerih niso izpolnjena merila 
iz te uredbe. Elektronski podatki, ki so bili pridobljeni pred sklicevanjem na razlog 
za nepriznanje iz te uredbe, se prav tako ne bi smeli uporabiti na sodišču. Pristojni 
pravosodni organi bi morali pri presojanju dopustnosti elektronskih podatkov, 
pridobljenih v skladu s to uredbo, v kateri koli fazi postopka zagotoviti spoštovanje 
pravic do obrambe in poštenost postopka. Pri tem presojanju bi morali pristojni 
pravosodni organi ustrezno upoštevati tudi, ali so izpolnjena merila iz te uredbe, 
zlasti kadar bi lahko bili zahtevani podatki zaščiteni z imunitetami ali privilegiji.

(43e) Država izdajateljica bi morala ponudniku storitev, ki zahteva povrnitev upravičenih 
nastalih stroškov, povezanih z izvršitvijo evropskega naloga za predložitev podatkov 
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ali evropskega naloga za zavarovanje podatkov, te povrniti. V ta namen bi morale 
države članice Komisijo obvestiti o pravilih za povrnitev stroškov, Komisija pa bi jih 
morala objaviti. Kadar ponudnika storitev pri zahtevi za povrnitev stroškov, 
povezanih z izvršitvijo evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega 
preiskovalnega naloga, ovirajo praktični razlogi, kot so njegova ekonomska velikost, 
razlike med jezikovno ureditvijo države izdajateljice in države izvršiteljice ali 
različna nacionalna pravila za povrnitev stroškov med tema državama, bi moral biti 
upravičen zahtevati povrnitev stroškov od države izvršiteljice. Če ponudnik storitev 
izbere državo izvršiteljico, ji država izdajateljica te stroške povrne.

(43f) Države članice bi morale določiti pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve 
obveznosti v skladu s to uredbo. Te sankcije bi morale biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Pri določanju primerne sankcije za kršitev obveznosti ponudnika storitev 
bi morali pristojni organi upoštevati vse ustrezne okoliščine, kot so narava, teža in 
trajanje kršitve, ali je bila storjena namerno ali iz malomarnosti ter ali je ponudnik 
storitev že odgovarjal za podobne kršitve. V zvezi s tem bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti mikropodjetjem.

(43g) Kadar ponudnik storitev ravna s potrebno skrbnostjo, zlasti v zvezi z obveznostmi 
glede varstva podatkov, in od organa izdajatelja zahteva pojasnilo ali utemeljitev v 
skladu s to uredbo, ne bi smel odgovarjati za posledice morebitnih povzročenih 
zamud. Poleg tega bi bilo treba razveljaviti sankcije za kršitev obveznosti ponudnika 
storitev v skladu s to uredbo, kadar se nalog uspešno izpodbija v skladu s to uredbo. 

(44) Če ponudnik storitev potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov ne izpolni 
v roku ali ne izpolni potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov, ne da bi 
navedel zadostne razloge, in kadar se organ izvršitelj v zvezi s potrdilom o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov ni skliceval na nobenega od razlogov iz te uredbe, 
lahko organ izdajatelj od pristojnega organa v državi izvršiteljici zahteva izvršitev 
naloga. V takem primeru bi morala država izvršiteljica od ponudnika storitev uradno 
zahtevati, da izpolni nalog, in ga obvestiti o možnosti, da nasprotuje izvršitvi s 
sklicevanjem na enega od razlogov, ki jih ima na voljo za popravek ali ponoven 
razmislek o nalogu v skladu s to uredbo. Če ponudnik storitev še vedno ne bi izpolnil 
svojih obveznosti, bi morale države članice naložiti sankcijo v skladu s to uredbo.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Poleg posameznikov, katerih podatki se zahtevajo, lahko preiskovalni ukrep vpliva na 
zakonodajo tretje države. V takih primerih bi bilo pravosodno sodelovanje na podlagi 
mednarodnih sporazumov običajno najprimernejši način za zahtevanje elektronskih 
podatkov, kadar pride do kolizije zakonov s tretjimi državami. Brez poseganja v te 
mednarodne sporazume in da se zagotovi pravna kurtoazija glede upoštevanja 
suverenih interesov tretjih držav, da se zaščiti zadevni posameznik in da se obravnavajo 
nasprotujoče si obveznosti ponudnikov storitev, ta instrument zagotavlja poseben 
mehanizem presoje, kadar ponudnik storitev ali organ izvršitelj meni, da bi bila 
izpolnitev evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga za 
zavarovanje podatkov v nasprotju z veljavno zakonodajo tretje države, ki prepoveduje 
razkritje zadevnih podatkov.
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(48) Zato bi moral ponudnik storitev ali organ izvršitelj, kadar meni, da bi izpolnitev 
evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga za zavarovanje 
podatkov v posameznem primeru povzročila kršitev pravne obveznosti, ki izhaja iz 
prava tretje države, to sporočiti organu izdajatelju in zadevnim naslovnikom brez 
nepotrebnega odlašanja in najpozneje v desetih dneh od prejema naloga, s tem pa se 
izvršitev naloga odloži. To obvestilo bi moralo vsebovati vse ustrezne podrobnosti o 
pravu tretje države, njegovi uporabi v zadevi in naravi nasprotujoče obveznosti. Organ 
izdajatelj bi moral nato v desetih dneh od prejema tega obvestila proučiti evropski nalog 
za predložitev podatkov ali evropski nalog za zavarovanje podatkov in pri tem 
upoštevati merila, med drugim interese, zaščitene z zadevno zakonodajo, povezanost 
kazenske zadeve s tretjo državo, povezavo med ponudnikom storitev in tretjo državo, 
interese države izdajateljice, da pridobi elektronske podatke, in morebitne posledice, 
ki bi jih izpolnitev evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga 
za zavarovanje podatkov imela za naslovnike. Med tem postopkom bi bilo treba 
zahtevane podatke zavarovati, kadar je to mogoče.

(48a) Organ izdajatelj bi moral imeti možnost, da nalog po potrebi umakne, potrdi ali 
prilagodi, da bi izpolnil ustrezna merila. V primeru, da nalog umakne, bi moral o 
umiku nemudoma obvestiti naslovnike. Če bi sklenil nalog potrditi, bi o tem moral 
obvestiti naslovnike. Organ izvršitelj pa bi moral ob ustreznem upoštevanju sklepa 
organa izdajatelja in na podlagi meril iz te uredbe v desetih dneh od prejema sklepa 
organa izdajatelja sprejeti končni sklep ter ga sporočiti organu izdajatelju in 
ponudniku storitev.

(49) Organ izdajatelj in organ izvršitelj bi morala pristojni organ tretje države zaprositi za 
informacije  pri ugotavljanju nasprotujočih si obveznosti v posebnih okoliščinah 
obravnavane zadeve v skladu z Direktivo (EU) 2016/680, če to ne ovira izpolnjevanja 
rokov iz te uredbe, kadar se na primer pri pregledu postavljajo vprašanja o razlagi prava 
zadevne tretje države.

(50) Strokovno znanje o razlagi bi se lahko zagotovilo tudi s strokovnim mnenjem, kadar je 
to na voljo. Informacije in sodna praksa o razlagi prava tretje države in o postopkih v 
zvezi s kolizijo v državah članicah bi morale biti dostopne na osrednji platformi, kot sta 
projekt SIRIUS in/ali Evropska pravosodna mreža, da bi se izkoristile zbrane izkušnje 
in strokovno znanje o enakih ali podobnih vprašanjih▌. Vendar to ne bi smelo preprečiti 
ponovnega posvetovanja s tretjo državo, kadar je to ustrezno.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ V skladu s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je bistveno, da 
imajo vse osebe, katerih podatki so bili zahtevani z evropskim nalogom za 
predložitev podatkov ali evropskim nalogom za zavarovanje podatkov, pravico do 
učinkovitih pravnih sredstev zoper te naloge v državi izdajateljici in državi 
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izvršiteljici v skladu z nacionalnim pravom, vključno z možnostjo izpodbijanja 
zakonitosti ▐ naloga, vključno z njegovo nujnostjo in sorazmernostjo, in brez 
poseganja v pravna sredstva, ki so na voljo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo (EU) 2016/680. Materialni razlogi za izdajo evropskega naloga za 
predložitev podatkov in evropskega naloga za zavarovanje podatkov bi se morali 
izpodbijati v državi izdajateljici, brez poseganja v zagotavljanje temeljnih pravic v 
državi izvršiteljici. Organ izdajatelj in organ izvršitelj bi morala sprejeti ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se pravočasno zagotovijo informacije o možnostih 
uveljavljanja pravnih sredstev v skladu z nacionalno zakonodajo, tudi o tem, od kdaj 
se ta pravna sredstva lahko uporabijo, in bi morala zagotoviti, da se lahko 
učinkovito uveljavljajo.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) Za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe bi morala Komisija objaviti 
letno poročilo o predhodnem koledarskem letu na podlagi podatkov, pridobljenih od 
držav članic. V ta namen bi morale države članice zbirati in vzdrževati izčrpne 
statistične podatke ustreznih organov o različnih vidikih te uredbe, in sicer po vrsti 
zahtevanih podatkov, naslovnikih (naslovljeni organ izvršitelj), vrsti naslovljenega 
ponudnika storitev, na katerega je naslovljena [elektronska komunikacijska storitev, 
storitev informacijske družbe ali storitev dodeljevanja internetnih domenskih imen in 
številk IP (kot so ponudniki naslovov IP, registri domenskih imen, registratorji 
domenskih imen ali povezane posredniške storitve)] in ali gre za nujni primer ali ne. 
Po potrebi bi morali zbrani podatki vključevati tudi navedene razloge za nepriznanje 
ali neizvršitev, uporabljena pravna sredstva, naložene sankcije, stroške, ki jih zahteva 
ponudnik storitev, in začet postopek izvršbe.

(58) Komisija bi morala opraviti oceno te uredbe, ki bi morala temeljiti na petih merilih 
uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodane vrednosti EU, zagotavljati 
podlago za ocene učinka in vključevati oceno uporabe odstopanj (odstopanje v nujnih 
primerih, odstopanje od načela obveščanja uporabnikov) ter oceno delovanja 
skupnega evropskega sistema za izmenjavo in delovanja te uredbe v zvezi z Direktivo 
2014/41/EU ▐. Informacije bi bilo treba redno zbirati in jih upoštevati pri oceni te 
uredbe.

(59) Z uporabo vnaprej prevedenih in standardiziranih obrazcev se olajšata sodelovanje in 
izmenjava informacij med različnimi pravosodnimi organi in ponudniki storitev, kar 
omogoča hitrejši in učinkovitejši prenos elektronskih podatkov na uporabniku prijazen 
način. Poleg tega se lahko znižajo stroški prevajanja in se prispeva k visokemu 
standardu kakovosti. Tudi obrazci za odgovor bi morali omogočati standardizirano 
izmenjavo informacij. Obrazci bi morali tudi olajšati zbiranje statističnih podatkov.

(60) ▐
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(61) Ukrepi na podlagi te uredbe ne bi smeli nadomestiti evropskega preiskovalnega naloga 
v skladu z Direktivo 2014/41/EU▐ ali postopkov medsebojne pravne pomoči za 
pridobitev elektronskih podatkov. Organi držav članic bi morali izbrati najustreznejše 
orodje glede na okoliščine; kadar zahtevajo sklop več različnih vrst preiskovalnih 
ukrepov, kar med drugim vključuje tudi predložitev elektronskih podatkov iz druge 
države članice, se bodo morda raje odločili za evropski preiskovalni nalog.

(62) ▐

(63) Ker države članice cilja te uredbe, tj. izboljšanja čezmejnega zavarovanja in 
pridobivanja elektronskih podatkov, ne morejo zadovoljivo doseči zaradi njegove 
čezmejne narave, lahko pa se bolje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejema ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

(64) V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja 
svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije, je Irska predložila uradno obvestilo, da želi sodelovati pri 
sprejetju in uporabi te uredbe,Združeno kraljestvo pa brez poseganja v člen 4 
navedenega protokola ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in 
se v njem ne uporablja.

(65) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 
Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju 
te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(66) V skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta17 je 
bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je 
mnenje podal 6. novembra 201918 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

17 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 
21.11.2018, str. 39).
18  Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogih glede evropskega naloga za 
predložitev in evropskega naloga za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah 
(6. november 2019).
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Poglavje 1: Predmet urejanja, opredelitev pojmov in področje uporabe

Člen 1

Predmet urejanja

1. Ta uredba določa pravila, na podlagi katerih lahko v kazenskem postopku organ 
države članice ponudniku storitev, ki ponuja storitve v Uniji in ima sedež ali, če 
nima sedeža, pravnega zastopnika v drugi državi članici, naloži predložitev ali 
zavarovanje elektronskih podatkov, ki se lahko uporabijo kot dokazi, ne glede na 
lokacijo podatkov. 

` Organi držav članic ne izdajo nacionalnih nalogov z ekstrateritorialnim učinkom 
za predložitev ali zavarovanje elektronskih podatkov, ki bi se lahko zahtevali na 
podlagi te uredbe.

1a. Za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga za 
zavarovanje podatkov se lahko v okviru veljavnih pravic do obrambe v skladu z 
nacionalnim kazenskim postopkom zaprosi tudi v imenu osumljenca ali 
obdolženca.

2. Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel, 
določenih v Listini in členu 6 PEU, vključno s pravico do obrambe oseb v 
kazenskem postopku, nespremenjene pa ostanejo tudi vse zadevne obveznosti 
organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, pravosodnih 
organov ali ponudnikov storitev.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „evropski nalog za predložitev podatkov“ pomeni odločbo, ki jo je izdal ali potrdil 
pravosodni organ države članice (v nadaljnjem besedilu: država izdajateljica), 
naslovljeno na ponudnika storitev, ki ponuja storitve v Uniji in ima poslovno enoto 
ali pravnega zastopnika v drugi državi članici (v nadaljnjem besedilu: država 
izvršiteljica), ki jo ta uredba zavezuje k predložitvi elektronskih podatkov;

(2) „evropski nalog za zavarovanje podatkov“ pomeni odločbo, ki jo je izdal ali potrdil 
pravosodni organ države članice (država izdajateljica),naslovljeno na ponudnika 
storitev, ki ponuja storitve v Uniji in ima poslovno enoto ali pravnega zastopnika v 
drugi državi članici (država izvršiteljica), ki jo ta uredba zavezuje k zavarovanju 
elektronskih podatkov zaradi poznejše zahteve za predložitev;

(3)  „ponudnik storitev“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki zagotavlja eno ali več 
naslednjih kategorij storitev in deluje, kar zadeva osebne podatke, kot upravljavec 
podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679:
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(a) elektronske komunikacijske storitve, kot so opredeljene v členu 2(4) [direktive 
o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah]; 

(b) storitve informacijske družbe, kot so opredeljene v členu 1(1)(b) Direktive (EU) 
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta19, pri katerih je shranjevanje 
podatkov odločilni element storitve, ki se zagotavlja uporabniku ▐;

(c) storitve dodeljevanja internetnih domenskih imen in številk IP, kot so ponudniki 
naslovov IP, registri domenskih imen, registratorji domenskih imen ter ▐ 
povezane posredniške storitve;

(4) „ponujanje storitev v Uniji“ pomeni: 

(a) omogočanje pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah, da 
uporabijo storitve iz točke (3), in

(b) obstoj pomembne povezave z državo članico ali državami članicami iz točke (a); 
šteje se, da pomembna povezava z Unijo obstaja, če ima ponudnik storitev 
sedež v Uniji ali, kadar nima sedeža v Uniji, ima znatno število uporabnikov v 
eni ali več državah članicah ali so njegove dejavnosti ciljno usmerjene v eno 
ali več držav članic; 

(5) „glavna poslovna enota“ pomeni, v zvezi s ponudnikom storitev, ki ima poslovne 
enote v več kot eni državi članici, kraj njegove osrednje uprave v Uniji, razen kadar 
se odločitve o namenih in sredstvih obdelave podatkov sprejemajo v drugi poslovni 
enoti ponudnika storitev v Uniji, ki ima tudi pooblastila za njihovo izvajanje, in se 
torej ta šteje za glavno poslovno enoto;    

(6) „elektronski podatki“ pomenijo podatke o naročnikih, prometu ali vsebini, ki jih 
ponudnik storitev zakonito hraniv trenutku izdaje evropskega naloga za predložitev 
podatkov ali evropskega naloga za zavarovanje podatkov ter ki se zahtevajo, da bi 
bili uporabljeni kot dokazi med preiskavo, pregonom in sodnimi postopki v zvezi s 
kaznivim dejanjem v državi članici v skladu z nacionalno zakonodajo;

(7) „podatki o naročnikih“ pomenijo vse podatke, zbrane med običajnim poslovanjem, ki 
se nanašajo na navedeno ime, datum rojstva, poštni ali geografski naslov, podatke za 
izdajo računa in plačilo, telefonsko številko ali elektronski naslov, ki omogočajo 
identifikacijo naročnika ali stranke, ter vrsto zagotovljene storitve in trajanje 
pogodbe s ponudnikom storitev, ki so nujno potrebni izključno za identifikacijo 
uporabnika storitve; 

(8)  „podatki o prometu“ pomenijo podatke, zbrane med običajnim poslovanjem, ki se 
nanašajo na▐: 

(a) vrsto zagotovljene storitve in njeno trajanje, če zadevajo tehnične podatke in 
podatke o povezanih tehničnih ukrepih ali vmesnikih, ki jih naročnik ali stranka 
uporablja ali ki so ji predloženi, ter podatke, povezane z validacijo uporabe storitve, 

19 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi 
postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe 
(UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535
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razen gesel ali drugih načinov avtentikacije, ki se uporabljajo namesto gesla, ki jih 
zagotovi uporabnik ali ki se oblikujejo na zahtevo uporabnika;

(b) začetek in konec seje, v kateri uporabnik uporablja storitev, na primer datum 
in čas uporabe ali prijave v storitev in odjave iz nje;

(c) elektronske komunikacijske metapodatke, ki se obdelajo v elektronskem 
komunikacijskem omrežju za namene prenašanja, razširjanja ali izmenjave vsebine 
elektronskih komunikacij, vključno s podatki, ki se uporabljajo za sledenje in 
identifikacijo izvora in namembnega kraja komunikacije, podatki o lokaciji 
terminalske opreme, ki se obdelujejo v okviru zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev, ter datumom, časom, trajanjem in vrsto komunikacije;

(9) ▐

(10) „podatki o vsebini“ pomenijo ▐ podatke, ki jih ponudnik storitev shrani v digitalni 
obliki, kot so besedilo, glas, videoposnetki, slike in zvok, razen podatkov o naročnikih 
ali prometu;

(11) „informacijski sistem“ pomeni informacijski sistem, kot je opredeljen v členu 2(a) 
Direktive 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta20; 

(12) „država izdajateljica“ pomeni državo članico, v kateri se izda evropski nalog za 
predložitev podatkov ali evropski nalog za zavarovanje podatkov;

(12a) „organ izdajatelj“ pomeni organ v državi izdajateljici, ki je v zadevnem primeru 
pristojen za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga 
za zavarovanje podatkov;

(13) „država izvršiteljica“ pomeni državo članico, v kateri ▐ima ponudnik storitev 
poslovno enoto ali pravnega zastopnika in ki sta ji v obvestilo in izvršitev naloga v 
skladu s to uredbo poslana evropski nalog za predložitev podatkov in potrdilo o 
evropskem nalogu za predložitev podatkov ali evropski nalog za zavarovanje podatkov 
in potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov; 

 (14) „organ izvršitelj“ pomeni pristojni organ v državi izvršiteljici, ki mu organ izdajatelj 
v obvestilo in izvršitev v skladu s to uredbo pošlje evropski nalog za predložitev 
podatkov in potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ali evropski nalog 
za zavarovanje podatkov in potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov; 
organ izvršitelj je lahko sodni organ v državi izvršiteljici, če tako določa nacionalno 
pravo;

 (15) „nujni primeri“ pomenijo okoliščine, ko je življenje ali telesna celovitost osebe 
neposredno ogrožena.

Člen 3
Področje uporabe

20 Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na 
informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (UL L 218, 14.8.2013, str. 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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1. Ta uredba se uporablja za države članice in ponudnike storitev, ki ponujajo storitve v 
eni ali več državah članicah, ki jih zavezuje ta uredba, in imajo poslovno enoto ali 
zakonitega zastopnika v eni od teh držav članic.

1a. Ta uredba se ne uporablja za postopke, ki jih začne organ izdajatelj za zagotovitev 
medsebojne pravne pomoči drugi državi članici ali tretji državi.

2. Evropski nalog za predložitev podatkov in evropski nalog za zavarovanje podatkov se 
lahko izdata le v okviru in za namene kazenskega postopka, in sicer v predobravnavni 
fazi in med sojenjem. Naloga se lahko izdata tudi v postopkih, povezanih s kaznivimi 
dejanji, za katera je lahko v državi izdajateljici odgovorna ali kaznovana pravna oseba. 

3. Naloga iz te uredbe se lahko izdata le glede podatkov, ki se nanašajo na storitve, kot 
so opredeljene v členu 2(3), ki se ponujajo v Uniji.

Poglavje 2: Evropski nalog za predložitev podatkov, evropski nalog za zavarovanje podatkov 
in potrdila

Člen 4
Organ izdajatelj

1. Evropski nalog za pridobitev podatkov o naročnikih in naslovih IP samo za določitev 
identitete določenih oseb, ki so neposredno povezane s posebnimi postopki iz 
člena 3(2), lahko izda:

(a) sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali državni tožilec, ki je pristojen v zadevi, 
ali

(b) kateri koli drug pristojni organ, ki ga določi država izdajateljica in v posamezni 
zadevi deluje kot preiskovalni organ v kazenskem postopku, s pristojnostjo odreditve 
zbiranja dokazov v skladu z nacionalnim pravom. Sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik 
ali državni tožilec v državi izdajateljici potrdi ta evropski nalog za predložitev 
podatkov, po tem ko preveri njegovo skladnost s pogoji za izdajo evropskega naloga 
za predložitev podatkov na podlagi te uredbe.

2. Evropski nalog za predložitev podatkov o prometu in vsebini lahko izda le:

(a) sodnik, sodišče ali preiskovalni sodnik, ki je pristojen v zadevi, ali

(b) kateri koli drug pristojni organ, ki ga določi država izdajateljica in v posamezni 
zadevi deluje kot preiskovalni organ v kazenskem postopku, s pristojnostjo odreditve 
zbiranja dokazov v skladu z nacionalnim pravom. Sodnik, sodišče ali preiskovalni 
sodnik v državi izdajateljici potrdi takšen evropski nalog za predložitev podatkov, po 
tem ko preveri njegovo skladnost s pogoji za izdajo evropskega naloga za predložitev 
podatkov na podlagi te uredbe.

3. Evropski nalog za zavarovanje podatkov za vse kategorije podatkov lahko izda:

(a) sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali državni tožilec, ki je pristojen v zadevi, ali
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(b) kateri koli drug pristojni organ, ki ga določi država izdajateljica in v posamezni 
zadevi deluje kot preiskovalni organ v kazenskem postopku, s pristojnostjo odreditve 
zbiranja dokazov v skladu z nacionalnim pravom. Sodnik, sodišče, preiskovalni 
sodnik ali državni tožilec v državi izdajateljici potrdi takšen evropski nalog za 
zavarovanje podatkov, po tem ko preveri njegovo skladnost s pogoji za izdajo 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov na podlagi te uredbe. 

4. Kadar nalog potrdi pravosodni organ v skladu z odstavki 1(b), 2(b) in 3(b), se lahko 
navedeni organ zaradi pošiljanja potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov in potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov šteje tudi za organ 
izdajatelj.

Člen 5

Pogoji za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov
1. Organ izdajatelj lahko evropski nalog za predložitev podatkov izda le, če so izpolnjeni 

pogoji iz tega člena.

2. Evropski nalog za predložitev podatkov je nujen in sorazmeren za namene postopka 
iz člena3(2), pri čemer se upoštevajo pravice zadevne osebe. Izda se lahko samo, če 
se lahko zahteva pod enakimi pogoji v podobnih nacionalnih primerih, če se 
upravičeno domneva, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki je dovolj hudo, da je 
čezmejna predložitev podatkov utemeljena in so zahtevane informacije pomembne 
za preiskavo. Omejen je na podatke o določenih osebah, ki so neposredno povezane 
s posebnimi postopki iz člena 3(2).

3. Evropski nalog za predložitev podatkov za pridobitev podatkov ali naslovov IP samo 
za določitev identitete določenih oseb, ki so neposredno povezane s posebnimi 
postopki iz člena 3(2), se lahko izda za vsa kazniva dejanja.

4. Evropski nalog za predložitev podatkov o prometu ali vsebini se lahko izda le za 
kazniva dejanja, za katera je v državi izdajateljici zagrožena kazen do najmanj 3 let 
zapora.

4a. Evropski nalog za predložitev podatkov o prometu ali vsebini se lahko izda za 
naslednja kazniva dejanja:

(a) za naslednja kazniva dejanja, če so bila v celoti ali delno storjena s pomočjo 
informacijskega sistema,

– kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih 3, 4 in 5 Okvirnega sklepa Sveta 
2001/413/PNZ;

– kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih 3 do 8 Direktive 2013/40/EU;

(b) za kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih od 3 do 12 in 14 Direktive 
(EU) 2017/541;

(ba) za kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih 3 do 7 Direktive 2011/93/EU.

5. Evropski nalog za predložitev podatkov vsebuje naslednje informacije: 
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(a) organ izdajatelj in, kjer je primerno, potrditveni organ; za podatke o prometu in 
vsebini ter kadar za državo izdajateljico velja postopek iz člena 7(1) ali 7(2) 
Pogodbe o Evropski uniji, informacije o posebnem postopku iz člena 9(2a) te 
uredbe;

(b) naslovniki evropskega naloga za predložitev podatkov, kot so navedeni v členu 7;

(c) posamično določljive osebe ali, kadar je izključni namen naloga identifikacija 
osebe, kateri koli drug edinstveni identifikator, kot je uporabniško ime ali 
identifikacijska oznaka prijave;

(d) kategorijo zahtevanih podatkov (podatki o naročnikih, prometu ali vsebini);

(e) časovni razpon, za katerega je treba predložiti podatke, ki je določen karseda 
ozko;

(f) določbe kazenskega prava države izdajateljice, ki se uporabljajo;

(g) v nujnem primeru ustrezno utemeljene razloge za to;

(h) ▐

(i) razloge za nujnost in sorazmernost ukrepa, pri čemer se ustrezno upošteva učinek 
ukrepa na temeljne pravice določenih oseb, katerih podatki se zahtevajo, in teža 
kaznivega dejanja.

6.  ▐

7. Če organ izdajatelj meni, da so zahtevani podatki zaščiteni z imunitetami in 
privilegiji na podlagi prava države članice, v kateri je naslovljeni ponudnik storitev, 
ali v skladu z nacionalnim pravom države članice, v kateri prebiva oseba, katere 
podatki se zahtevajo, ali ga zavezuje obveznost varovanja poslovne skrivnosti ali 
varovanje zaupnosti med odvetnikom in stranko ali bi lahko njihovo razkritje 
vplivalo na temeljne interese navedene države članice, kot sta nacionalna varnost in 
obramba, organ izdajatelj pred izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov 
prosi za pojasnilo, kar zajema tudi posvetovanje s pristojnimi organi zadevne države 
članice, neposredno ali prek Eurojusta ali prek Evropske pravosodne mreže v 
kazenskih zadevah. Če organ izdajatelj ugotovi, da so zahtevani podatki zaščiteni s 
takimi imunitetami in privilegiji ali da bi njihovo razkritje vplivalo na temeljne 
interese druge države članice, evropskega naloga za predložitev podatkov ne izda. 

Člen 6

Pogoji za izdajo evropskega naloga za zavarovanje podatkov
1. Organ izdajatelj lahko evropski nalog za zavarovanje podatkov izda le, če so izpolnjeni 

pogoji iz tega člena.

2. Nalog se lahko izda, kadar je to nujno in sorazmerno, da se prepreči odstranitev, izbris 
ali sprememba podatkov glede na poznejšo zahtevo za predložitev teh podatkov na 
podlagi medsebojne pravne pomoči, evropskega preiskovalnega naloga ali evropskega 
naloga za predložitev podatkov, pri čemer se upoštevajo pravice zadevne osebe. 



PE642.987v02-00 28/58 RR\1220560SL.docx

SL

Evropski nalog za zavarovanje podatkov se lahko izda za kazniva dejanja samo, če se 
lahko zahteva pod enakimi pogoji v podobnih nacionalnih primerih v državi 
izdajateljici, če se upravičeno domneva, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki je 
dovolj hudo, da je čezmejno zavarovanje podatkov utemeljeno in so zahtevane 
informacije pomembne za preiskavo. Omejen je na podatke o določenih osebah, ki 
so neposredno povezane s posebnimi postopki iz člena 3(2).

3. Evropski nalog za zavarovanje podatkov vsebuje naslednje informacije: 

(a) organ izdajatelj in, kjer je primerno, potrditveni organ; 

(b) naslovniki evropskega naloga za zavarovanje podatkov, kot so navedeni v 
členu 7;

(c) posamično določljive osebe ali, kadar je izključni namen naloga identifikacija 
osebe, kateri koli drug edinstveni identifikator, kot je uporabniško ime ali 
identifikacijska oznaka prijave;

(d) kategorijo podatkov, ki naj se zavarujejo (podatki o naročnikih, prometu ali 
vsebini);

(e) časovni razpon, za katerega je treba zavarovati podatke, ki je določen karseda 
ozko;

(f) določbe kazenskega prava države izdajateljice, ki se uporabljajo;

(g) razloge za nujnost in sorazmernost ukrepa, pri čemer se ustrezno upošteva 
učinek ukrepa na temeljne pravice določenih oseb, katerih podatki se 
zahtevajo, in teža kaznivega dejanja.

3a. Če organ izdajatelj meni, da so zahtevani podatki zaščiteni z imunitetami in 
privilegiji na podlagi prava države članice, v kateri je naslovljeni ponudnik storitev, 
ali da bi lahko njihovo zavarovanje vplivalo na temeljne interese navedene države 
članice, kot sta nacionalna varnost in obramba, organ izdajatelj pred izdajo 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov prosi za pojasnilo, kar zajema tudi 
posvetovanje s pristojnimi organi zadevne države članice, neposredno ali prek 
Eurojusta ali prek Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah. Če organ 
izdajatelj ugotovi, da so zahtevani podatki zaščiteni s takimi imunitetami in 
privilegiji ali da bi njihovo zavarovanje vplivalo na temeljne interese druge države 
članice, evropskega naloga za zavarovanje podatkov ne izda.

Člen 6a

Pravni zastopnik

1. Ponudniki storitev, ki ponujajo storitve v državah članicah, ki jih zavezuje ta uredba, 
a nimajo poslovne enote v Uniji, določijo pravnega zastopnika za prejem, 
izpolnjevanje in izvrševanje evropskega naloga za predložitev podatkov in 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov, ki ju izdajo pristojni organi držav 
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članic za namene zbiranja elektronskih podatkov v kazenskih postopkih. Pravni 
zastopnik ima poslovno enoto v eni od držav članic, ki jih zavezuje ta uredba in kjer 
ponudnik storitev ponuja storitve.

2. Ponudniki storitev, ki ponujajo storitve v državah članicah, ki jih zavezuje ta uredba, 
a imajo poslovno enoto v državi članici, ki je ne zavezuje ta uredba, določijo 
pravnega zastopnika za prejem, izpolnjevanje in izvrševanje evropskega naloga za 
predložitev podatkov in evropskega naloga za zavarovanje podatkov, ki ju izdajo 
pristojni organi držav članic, da bi se zbirali elektronski podatki v kazenskih 
postopkih. Pravni zastopnik ima poslovno enoto v eni od držav članic, ki jih zavezuje 
ta uredba in kjer ponudnik storitev ponuja storitve.

3. Ponudniki storitev, ki so del skupine, lahko skupaj imenujejo enega pravnega 
zastopnika.

4. Pravni zastopnik je pooblaščen za prejemanje, izpolnjevanje in izvrševanje 
navedenih odločb ali nalogov v imenu zadevnega ponudnika storitev.

5. Ponudniki storitev po imenovanju pravnega zastopnika pisno obvestijo državo 
članico, v kateri ima njihov pravni zastopnik poslovno enoto. Obvestilo vsebuje ime 
in kontaktne podatke pravnega zastopnika ter morebitne spremembe teh podatkov.

6. V obvestilu so določeni uradni jeziki Unije, kot so navedeni v Uredbi 1/58 in v katerih 
se je mogoče obrniti na pravnega zastopnika. Ti vključujejo vsaj enega od jezikov, 
ki jih sprejema država članica, v kateri ima poslovno enoto pravni zastopnik.

7. Informacije, o katerih so države članice uradno obveščene v skladu s tem členom, 
so dostopne na posebni spletni strani Evropske pravosodne mreže v kazenskih 
zadevah. Te informacije se redno posodabljajo.

8. Države članice zagotovijo, da se lahko imenovani pravni zastopnik šteje za 
odgovornega za neizpolnjevanje obveznosti iz te uredbe pri prejemanju odločb in 
nalogov, ne glede na odgovornost in tožbe, ki se lahko vložijo zoper ponudnika 
storitev.

9. Države članice določijo pravila o sankcijah za kršitve iz tega člena in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane sankcije so 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 7 
Naslovniki evropskega naloga za predložitev podatkov in evropskega naloga za zavarovanje 

podatkov

1. Evropski nalog za predložitev podatkov in evropski nalog za zavarovanje podatkov se 
za namene zbiranje elektronskih podatkov v kazenskih postopkih naslovita 
neposredno in istočasno:
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(a) na glavni sedež ponudnika storitev ali, kjer je to primerno, njegovega pravnega 
zastopnika v državi izvršiteljici, ki ga ponudnik storitev imenuje za namene zbiranja 
podatkov v kazenskih postopkih; in 

(b) na organ izvršitelj. 

1a. Države članice zagotovijo, da vsak ponudnik storitev s sedežem na njihovem ozemlju 
uradno pisno obvesti tisto državo članico, kjer je njegov glavni sedež. Obvestilo 
vsebuje kontaktne podatke in vse morebitne spremembe.

1b. Informacije, ki se državam članicam uradno posredujejo v skladu z odstavkom 1a, 
so dostopne na posebni spletni strani Evropske pravosodne mreže v kazenskih 
zadevah. Te informacije se redno posodabljajo. 

2.  ▐

3.  ▐

4.    ▐
Člen 7a

Enotni evropski sistem izmenjave

1. Komisija do ... [datum začetka uporabe te uredbe] vzpostavi enotni evropski sistem 
izmenjave z varnimi kanali za obravnavo odobrene čezmejne komunikacije, overjanje 
in pošiljanje nalogov ter zahtevanih podatkov med pristojnimi organi ter ponudniki 
storitev. Pristojni organi in ponudniki storitev uporabljajo sistem za namene te 
uredbe. 

2. Komisija zagotovi, da sistem omogoča učinkovito, zanesljivo in nemoteno izmenjavo 
ustreznih informacij in visoko raven varnosti, zaupnosti in celovitosti ter potrebno 
varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, Uredbo 
(EU) 2016/679, Direktivo (EU) 2016/680 in Direktivo (ES) 2002/58. V ta namen se 
uporablja odprta in splošno uporabljena najsodobnejša tehnologija elektronskega 
podpisovanja in šifriranja.

3. Če imajo ponudniki storitev ali države članice že vzpostavljene namenske sisteme ali 
druge varne kanale za obravnavanje zahtev za posredovanje podatkov za namene 
kazenskega pregona, bi moralo biti možno te sisteme ali kanale povezati z enotnim 
evropskim sistemom izmenjave.

Člen 8 

Potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov in potrdilo o evropskem nalogu za 
zavarovanje podatkov

1. Evropski nalog za predložitev ali zavarovanje podatkov se pošlje naslovnikom, kot so 
opredeljeni v členu 7, prek sistema iz člena 7a, s potrdilom o evropskem nalogu za 
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predložitev podatkov (PENPEP) ali potrdilom o evropskem nalogu za zavarovanje 
podatkov (PENZEP).

Organ izdajatelj ali potrditveni organ izpolni potrdilo o evropskem nalogu za 
predložitev podatkov iz Priloge I ali potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje 
podatkov iz Priloge II, ga podpiše in potrdi, da je njegova vsebina točna in pravilna.

2. Potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ali potrdilo o evropskem nalogu 
za zavarovanje podatkov se neposredno posreduje prek sistema iz člena 7a, ki 
naslovnikom omogoča pisni zapis ter jim omogoča, da preverijo verodostojnost 
naloga in organa izdajatelja.

3. Potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov vsebuje vse informacije iz 
člena 5(5)(a) do (i), vključno z zadostnimi informacijami, ki naslovnikom omogočajo 
identifikacijo organa izdajatelja in stik z njim, ter informacijami o sredstvih in 
tehničnih vmesnikih, ki jih ima na voljo za prejem predloženih podatkov, ali 
navedbo, kje so te informacije na voljo.

4. Potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov vsebuje vse informacije iz 
člena 6(3)(a) do (g), vključno z zadostnimi informacijami, ki naslovnikom omogočajo 
identifikacijo organa izdajatelja in stik z njim.

5. Če je potrebno, se potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ali potrdilo 
o evropskem nalogu za zavarovanje podatkovprevede v uradni jezik države 
izvršiteljice ali kateri koli drug jezik, ki ga izrecno sprejema država izvršiteljica v 
skladu z odstavkom 5a.

Člen 8a 

Izvršitev potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov za podatke o naročnikih in 
naslove IP, izključno za identifikacijo osebe

1. Potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov za podatke o naročnikih in 
naslove IP, izključno za identifikacijo osebe, se naslovi neposredno in sočasno:

(a) na glavno poslovno enoto ponudnika storitev ali po potrebi na sedež njegovega 
pravnega zastopnika; in

(b) na organ izvršitelj.

Sočasno obveščanje organa izvršitelja nima odložilnega učinka na obveznosti 
ponudnika storitev iz odstavka 1.

2. Po prejemu potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov za podatke o 
naročnikih in naslove IP, izključno za identifikacijo osebe, ponudnik storitev 
zagotovi, da se zahtevani podatki čim prej in najpozneje v 10 dneh po prejemu 
potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov pošljejo neposredno organu 
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izdajatelju ali organom kazenskega pregona, navedenim v potrdilu o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov. Ko posreduje zahtevane podatke, ponudnik storitev 
hkrati pošlje izvod prenesenih podatkov v vednost organu izvršitelju. 

3. V nujnih primerih ponudnik storitev brez nepotrebnega odlašanja pošlje zahtevane 
podatke, najpozneje pa v 16 urah od prejema potrdila o evropskem nalogu za 
predložitev podatkov. Ko posreduje zahtevane podatke, ponudnik storitev hkrati 
omogoči organu izvršitelju seznanitev z njimi.

4. Kadar se organ izvršitelj odloči, da se bo skliceval na katerega od razlogov iz člena 
10a(1), ukrepa čim prej, a najpozneje v rokih iz odstavkov 1 ali 2, ter o svoji odločitvi 
nemudoma obvesti organ izdajatelj in ponudnika storitev. Organ izdajatelj zbriše 
podatke. Če zahtevani podatki še niso bili posredovani organu izdajatelju, ponudnik 
storitev, na katerega je bila naslovljena zahteva, ne posreduje podatkov.

5. Če potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ni popolno, vsebuje očitne 
oblične ali vsebinske napake ali ne vsebuje zadostnih informacij za njegovo izvršitev, 
ponudnik storitev to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju in 
organu izvršitelju, ki sta navedena v potrdilu, in prosi za pojasnilo ali po potrebi za 
popravek s strani organa izdajatelja, pri čemer uporabi obrazec iz Priloge III. Organ 
izdajatelj se hitro odzove, najpozneje v petih dneh. Roki iz odstavkov 1 in 2 se ne 
uporabljajo, dokler ni dano pojasnilo. Če se organ izdajatelj ne odzove, se nalog šteje 
za ničnega.

6. Če ponudnik storitev ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi višje sile ali ker je 
izpolnitev dejansko nemogoča zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati ponudniku 
storitev, zlasti ker oseba, katere podatki se zahtevajo, ni njegova stranka ali ker so 
bili podatki izbrisani še pred prejemom potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov, ponudnik storitev brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju 
in organu izvršitelju, ki sta navedena v potrdilu, ter pojasni razloge, pri čemer 
uporabi obrazec iz Priloge III. Če so izpolnjeni ustrezni pogoji, organ izdajatelj 
umakne potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov in o svoji odločitvi 
obvesti naslovnike. 

7. V vseh primerih, ko ponudnik storitev iz drugih razlogov, tudi tehničnih ali 
operativnih, ne predloži zahtevanih informacij, jih ne predloži v celoti ali v roku, 
razloge za to brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v rokih iz odstavkov 1 in 2 
sporoči organu izdajatelju in organu izvršitelju iz potrdila, pri čemer uporabi 
obrazec iz Priloge III. Organ izdajatelj ponovno preuči nalog glede na informacije, 
ki jih je predložil ponudnik storitev, in naslovnikom po potrebi določi nov rok. Če 
ponudnik storitev meni, da potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov ni 
mogoče izvršiti, ker je že samo iz informacij v potrdilu očitno, da gre za očitno 
zlorabo ali da presega namen naloga, ponudnik storitev obrazec iz Priloge III pošlje 
tudi organu izdajatelju in organu izvršitelju, ki sta navedena v potrdilu o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov, z odložilnim učinkom glede prenosa zahtevanih 
podatkov. V takih primerih lahko organ izvršitelj od organa izdajatelja zahteva 
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pojasnilo glede evropskega naloga za predložitev podatkov, in sicer neposredno ali 
prek Eurojusta ali Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah. Organ 
izdajatelj se hitro odzove, najpozneje v petih dneh. Roki iz odstavkov 1 in 2 se ne 
uporabljajo, dokler ni dano pojasnilo. Če se organ izdajatelj ne odzove, se nalog šteje 
za ničnega.

8. Če ponudnik storitev zahtevanih podatkov ne predloži takoj v skladu z odstavki 3, 4 
in 5, jih po možnosti zavaruje. Zavarovanje traja do predložitve podatkov ali dokler 
potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ni preklicano ali nično.

Člen 9 

Izvršitev potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov o prometu in vsebini
- 1a. Potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov o prometu in vsebini se 

neposredno in sočasno naslovi:

(a) na glavno poslovno enoto ponudnika storitev ali po potrebi na sedež njegovega 
pravnega zastopnika; ter

(b) na organ izvršitelj.

1. Ponudnik storitev po prejemu potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov o prometu in vsebini nemudoma poskrbi za zavarovanje zahtevanih 
podatkov. 

1a. Ko se organ izvršitelj odloči, da zavrne potrdilo o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov, ki temelji na enem od razlogov iz člena 10a, ukrepa čim prej, najpozneje 
pa v 10 dneh od prejema potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov, ter o 
svoji odločitvi nemudoma obvesti organ izdajatelj in ponudnika storitev. 2. V 
nujnih primerih,ko se organ izvršitelj odloči, da zavrne potrdilo o evropskem nalogu 
za predložitev podatkov, ki temelji na enem od razlogov iz člena 10a, ukrepa čim 
prej, najpozneje pa v 16 urah od prejema potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov, ter o svoji odločitvi nemudoma obvesti organ izdajatelj in ponudnika 
storitev.

2a. Če za državo izdajateljico velja postopek iz člena 7(1) ali 7(2) Pogodbe o Evropski 
uniji, ponudnik storitev zahtevane podatke posreduje šele po prejemu izrecne pisne 
odobritve organa izvršitelja. Organ izvršitelj zato s primerno skrbnostjo oceni nalog 
organa izdajatelja in preveri zlasti razloge za nepriznanje ali neizvrševanje v skladu 
s členom 10a, preden pisno odobri v rokih iz odstavkov 1a in 2. 

2b. Ne glede na odstavek 2a, če se organ izvršitelj v roku, določenem v odstavkih 1a in 
2, ne sklicuje na katerega od razlogov iz člena 10a, ponudnik storitev, na katerega 
je nalog naslovljen, zagotovi, da se zahtevani podatki takoj posredujejo neposredno 
organu izdajatelju ali organom za kazenski pregon, kot je navedeno v potrdilu o 
evropskem nalogu za predložitev podatkov.
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2c. Če organ izvršitelj v posameznem primeru ne more upoštevati roka iz odstavka 1 ali 
2, o tem brez nepotrebnega odlašanja in na kakršen koli način obvesti organ 
izdajatelj in ponudnika storitev ter navede razloge za zamudo in predvideni čas, 
potreben za sprejetje odločitve.

3. Če potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ni popolno, vsebuje očitne 
oblične ali vsebinske napake ali ne vsebuje zadostnih informacij za njegovo izvršitev, 
ponudnik storitev to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju in organu 
izvršitelju, navedenemu v potrdilu, in prosi za pojasnilo ali po potrebi za popravek s 
strani organa izdajatelja, pri čemer uporabi obrazec iz Priloge III. Organ izdajatelj se 
hitro odzove, najpozneje v petih dneh. Roki iz odstavkov 1a in 2 se ne uporabljajo, 
dokler ni dano pojasnilo. Če se organ izdajatelj ne odzove, se nalog šteje za ničnega.

4. Če ponudnik storitev ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi višje sile ali ker je 
izpolnitev dejansko nemogoča zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati ponudniku 
storitev, zlasti ker oseba, katere podatki se zahtevajo, ni njegova stranka ali ker so bili 
podatki izbrisani še pred prejemom potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov, ponudnik storitev brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju in 
organu izvršitelju, ki sta navedena v potrdilu, ter pojasni razloge, pri čemer uporabi 
obrazec iz Priloge III. Če so zadevni pogoji izpolnjeni, organ izdajatelj umakne 
potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov in o svoji odločitvi obvesti 
naslovnike. 

5. V vseh primerih, ko ponudnik storitev iz drugih razlogov, tudi tehničnih ali 
operativnih, ne predloži zahtevanih informacij, jih ne predloži v celoti ali v roku, 
razloge za to brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v rokih iz odstavkov 1a in 2 
sporoči organu izdajatelju in organu izvršitelju iz potrdila z uporabo obrazca iz 
Priloge III. Organ izdajatelj nalog ponovno prouči glede na informacije, ki jih je 
predložil ponudnik storitev, in če je potrebno, naslovnikom določi nov rok.

Če ponudnik storitev meni, da potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov 
ni mogoče izvršiti, ker je že samo iz informacij v potrdilu očitno, da se nalog očitno 
zlorablja ali da presega namen naloga, ponudnik storitev obrazec iz Priloge III pošlje 
tudi organu izdajatelju in organu izvršitelju, navedenemu v potrdilu o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov, z odložilnim učinkom glede prenosa zahtevanih 
podatkov. V takih primerih lahko pristojni organ izvršitelj zahteva pojasnilo organa 
izdajatelja glede evropskega naloga za predložitev podatkov, in sicer neposredno, prek 
Eurojusta ali prek Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah. Organ izdajatelj 
se hitro odzove, najpozneje v petih dneh. Roki iz odstavkov 1a in 2 se ne uporabljajo, 
dokler ni dano pojasnilo. Če se organ izdajatelj ne odzove, se nalog šteje za ničnega.

6. Med postopkom iz odstavkov 1, 1a, 2, 2b, 2c, 3, 4 in 5 izvajalec storitev, če je možno, 
zavaruje zahtevane podatke. Zavarovanje podatkov se izvaja, dokler ti niso predloženi 
ali dokler potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov ni preklicano ali 
nično.
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Člen 10 
Izvršitev potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov

- 1a. Potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov se neposredno in sočasno 
naslovi:

(a) na glavno poslovno enoto ponudnika storitev ali po potrebi na sedež njegovega 
pravnega zastopnika; ter

(b) na organ izvršitelj.

Sočasno obveščanje organa izvršitelja nima odložilnega učinka na obveznosti 
ponudnika storitev iz odstavka 1.

1. Ponudnik storitev po prejemu potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov 
nemudoma poskrbi za zavarovanje zahtevanih podatkov. Zavarovanje preneha po 
60 dneh, razen če organ izdajatelj potrdi, da je bila izdana naknadna zahteva za 
predložitev. Potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov se lahko podaljša 
za 30 dni le, če je to potrebno za dodatno oceno pomembnosti podatkov. 

2. Če organ izdajatelj v roku iz odstavka 1 predloži naknadni evropski nalog za 
predložitev podatkov, ponudnik storitev podatke zavaruje za toliko časa, kolikor je 
potrebno za izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov v skladu s členoma 
8a ali 9. 

3. Če zavarovanje podatkov ni več potrebno, organ izdajatelj o tem brez nepotrebnega 
odlašanja obvesti naslovnike, zavarovanje pa takoj preneha.

4. Če potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov ni popolno, vsebuje očitne 
oblične ali vsebinske napake ali ne vsebuje zadostnih informacij za njegovo izvršitev, 
ponudnik storitev to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju in organu 
izvršitelju, navedenemu v potrdilu, in prosi za pojasnilo ali po potrebi za popravek s 
strani organa izdajatelja, pri čemer uporabi obrazec iz Priloge III. Organ izdajatelj se 
hitro odzove, najpozneje v petih dneh. Naslovniki zagotovijo možnost prejema 
potrebnega pojasnila, da lahko ponudnik storitev izpolni svoje obveznosti iz 
odstavkov 1, 2 in 3. Če se organ izdajatelj ne odzove, se nalog šteje za ničnega.

5. Če ponudnik storitev ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi višje sile ali ker je 
izpolnitev dejansko nemogoča zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati ▌ 
ponudniku storitev, ▌ zlasti ker oseba, katere podatki se zahtevajo, ni njegova stranka 
ali ker so bili podatki izbrisani še pred prejemom potrdila o evropskem nalogu za 
zavarovanje podatkov, ponudnik storitev to brez nepotrebnega odlašanja sporoči 
organu izdajatelju in organu izvršitelju, navedenemu v potrdilu, ter pojasni razloge, 
pri čemer uporabi obrazec iz Priloge III. Če so ustrezni pogoji izpolnjeni, organ 
izdajatelj umakne potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov in o svoji 
odločitvi obvesti naslovnike.

6. V vseh primerih, ko ponudnik storitev iz drugih razlogov, navedenih v obrazcu iz 
Priloge III, tudi tehničnih ali operativnih razlogov, ne zavaruje zahtevanih informacij, 
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ponudnik storitev razloge za to brez nepotrebnega odlašanja sporoči organu izdajatelju 
in organu izvršitelju, navedenemu v potrdilu o evropskem nalogu za zavarovanje 
podatkov, za kar uporabi obrazec iz Priloge III. Organ izdajatelj nalog ponovno prouči 
glede na utemeljitev ponudnika storitev. 

Če ponudnik storitev meni, da potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov 
ni mogoče izvršiti, ker je že samo iz informacij v potrdilu očitno, da gre za očitno 
zlorabo ali da presega namen naloga, ponudnik storitev obrazec iz Priloge III pošlje 
tudi organu izdajatelju in organu izvršitelju, navedenemu v potrdilu o evropskem 
nalogu za zavarovanje podatkov. V takih primerih lahko pristojni organ izvršitelj od 
organa izdajatelja zahteva pojasnilo glede evropskega naloga za zavarovanje 
podatkov, in sicer neposredno ali prek Eurojusta ali Evropske pravosodne mreže v 
kazenskih zadevah. Organ izdajatelj se hitro odzove, najpozneje v petih dneh. Rok iz 
odstavka 1 se ne uporablja, dokler ni predloženo pojasnilo. Če se organ izdajatelj ne 
odzove, se nalog šteje za ničnega. 

Člen 10a
Razlogi za nepriznanje ali neizvršitev

1. Kadar potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov oceni organ izvršitelj, se 
potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov brez poseganja v člen 1(2) 
zavrne, če:

(a) niso izpolnjeni pogoji za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov iz 
člena 5 te uredbe;

(b) bi bila izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov v nasprotju z 
načelom ne bis in idem;

(c) obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da bi bila izvršitev evropskega naloga 
za predložitev podatkov nezdružljiva z obveznostmi države članice na podlagi 
člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in iz Listine o temeljnih pravicah; ali

(d) obstaja imuniteta, privilegij ali pravila o določitvi in omejitvi kazenske 
odgovornosti v zvezi s svobodo tiska in svobodo izražanja v drugih medijih na 
podlagi zakonodaje države izvršiteljice, kar onemogoča izvršitev evropskega 
naloga za predložitev podatkov.

2. Poleg razlogov iz odstavka 1 lahko organ izvršitelj zavrne potrdilo o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov glede podatkov o prometu in vsebini, če:
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(a) bi izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov ogrozila bistvene 
interese nacionalne varnosti, ogrozila vir informacij ali vključevala uporabo 
zaupnih informacij v zvezi z določenimi obveščevalnimi dejavnostmi;

(b) se evropski nalog za predložitev podatkov nanaša na kaznivo dejanje, ki je bilo 
domnevno storjeno zunaj ozemlja države izdajateljice in v celoti ali delno na 
ozemlju države izvršiteljice, ravnanje, za katero je bilo izdano potrdilo o 
evropskem nalogu za predložitev podatkov, pa po pravu države izvršiteljice ni 
kaznivo dejanje;(c) ravnanje, za katero je bilo izdano potrdilo o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov, ni kaznivo dejanje v skladu s pravom države 
izvršiteljice, razen če zadeva kaznivo dejanje, ki je navedeno na seznamu vrst 
kaznivih dejanj iz Priloge IIIa, kot je organ izdajatelj navedel v potrdilu o 
evropskem nalogu za predložitev podatkov, če se v državi izdajateljici to 
dejanje kaznuje z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo ali varnostnim ukrepom 
odvzema prostosti najmanj treh let.

(d) je izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov v skladu s pravom 
države izvršiteljice omejena na seznam ali vrsto kaznivih dejanj ali kazniva 
dejanja, za katera je določen višji prag, ali

(e) bi bila izpolnitev evropskega naloga za predložitev podatkov v nasprotju z 
veljavnimi zakoni tretje države, ki prepovedujejo razkritje zadevnih podatkov.

3. Točka (e) odstavka 2 se uporablja skladno s postopkom iz člena 14a.

4. Kadar evropski nalog za predložitev podatkov zadeva kaznivo dejanje v povezavi z 
davki ali drugimi dajatvami, carinami in deviznim poslovanjem, organ izvršitelj 
priznanja ali izvršitve ne sme zavrniti iz razloga, da pravo države izvršiteljice ne 
odmerja istih vrst davkov ali dajatev ali da ne vsebuje enakih predpisov glede davkov, 
dajatev, carin in deviznega poslovanja kot pravo države izdajateljice.

5. V primerih iz odstavkov 1 in 2 tega člena se organ izvršitelj pred odločitvijo o 
popolnem ali delnem nepriznanju in neizvršitvi evropskega naloga za predložitev 
podatkov posvetuje z organom izdajateljem na kakršen koli ustrezen način in po 
potrebi od njega zahteva, da nemudoma predloži potrebne informacije.

6. V primeru iz točke (d) odstavka 1 in če je za odvzem privilegija ali imunitete pristojen 
organ v državi izvršiteljici, ga organ izvršitelj zaprosi za takojšen odvzem. Če je za 
odvzem privilegija in imunitete pristojen organ druge države članice ali mednarodne 
organizacije, organ izdajatelj za odvzem zaprosi zadevni organ.

7. Organ izvršitelj sporoči organu izdajatelju, da je uporabil katerega od razlogov za 
nepriznanje ali neizvršitev iz odstavkov 1 in 2 tega člena, pri čemer uporabi obrazec 
iz Priloge III.
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Člen 11 
Podatki o uporabnikih in zaupnost

1. Ponudnik storitev nemudoma obvesti osebo, katere podatki se zahtevajo. ▌Ponudnik 
storitev sprejme potrebne najsodobnejše operativne in tehnične ukrepe, da se 
zagotovijo zaupnost, tajnost in celovitost potrdila o evropskem nalogu za predložitev 
podatkovali potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov ter podatkov, ki se 
predložijo ali zavarujejo.

1a. Če je to potrebno in sorazmerno, da se prepreči oviranje zadevnega kazenskega 
postopka ali da se zaščitijo temeljne pravice druge osebe, lahko organ izdajatelj ob 
upoštevanju učinka ukrepa na temeljne pravice osebe, katere podatki se zahtevajo, 
od ponudnika storitev zahteva, naj osebe, katere podatki se zahtevajo, o tem ne 
obvesti na podlagi sodnega naloga. Tak nalog je ustrezno utemeljen, v njem je 
določeno trajanje obveznosti glede zaupnosti in se opravljajo njegovi redni pregledi.

2. Kadar organ izdajatelj na podlagi sodnega naloga zahteva, da naslovniki ne obvestijo 
osebe, katere podatki se zahtevajo na podlagi potrdila o evropskem nalogu za 
predložitev podatkov ali potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov, organ 
izdajatelj brez nepotrebnega odlašanja sam obvesti to osebo o predložitvi ali 
zavarovanju podatkov. Navedeno obvestilo je mogoče zadržati, dokler je to potrebno 
in sorazmerno, da se prepreči oviranje zadevnega kazenskega postopka, ob 
upoštevanju pravic osumljenca ali obdolženca in brez poseganja v pravice do 
obrambe in učinkovita pravna sredstva.

3. Pri obveščanju osebe organ izdajatelj sporoči informacije o vseh razpoložljivih 
pravnih sredstvih, kot je navedeno v členu 17.

Člen 11a
Omejitve uporabe pridobljenih informacij

Elektronske informacije, pridobljene na podlagi te uredbe, se ne uporabljajo za namene 
drugih postopkov razen tistih, za katere so bili pridobljeni v skladu s to uredbo, razen če 
obstaja neposredna grožnja za življenje ali telesno celovitost osebe. 

Člen 11b
Izbris elektronskih podatkov

1. Elektronski podatki, zbrani s kršitvijo te uredbe, se nemudoma izbrišejo.

2. Elektronski podatki, ki niso več potrebni v vseh fazah postopka, za katerega so bile 
predloženi ali zavarovani, vključno z možnimi pritožbami, se nemudoma izbrišejo, 
razen če bi to vplivalo na pravice osumljenca ali obdolženca do obrambe. V ta 
namen se določijo redni pregledi glede potrebe po hrambi elektronskih podatkov.

3. Oseba, katere podatki so bili zahtevani, se nemudoma obvesti o izbrisu.
Člen 11c

Dopustnost elektronskih podatkov v sodnih postopkih
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Elektronski podatki, zbrani s kršitvijo te uredbe in tudi če niso bila izpolnjena merila, 
določena s to uredbo, niso dopustni pred sodiščem. Elektronski podatki niso dopustni pred 
sodiščem, če so pridobljeni pred sklicevanjem na razlog za nepriznanje iz člena 10a (novo).

Člen 12

Povrnitev stroškov

Država izdajateljica ponudniku storitev povrne nastale utemeljene stroške, povezane z 
izvršitvijo evropskega naloga za predložitev ali zavarovanje podatkov, če ponudnik storitev 
zahteva povračilo stroškov. Ponudnik storitev lahko iz praktičnih razlogov zahteva, da mu 
stroške povrne država izvršiteljica. Če ponudnik storitev izbere državo izvršiteljico, ji država 
izdajateljica te stroške povrne. Države članice obvestijo Komisijo o pravilih za povrnitev 
stroškov, Komisija pa jih objavi.

Poglavje 3: Sankcije, postopek sodne presoje in pravna sredstva

Člen 13

Sankcije

1. ▌Države članice določijo pravila o ▌sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve 
obveznosti na podlagi členov 8a, 9, 10 in 11 te uredbe, ki jih zagrešijo ponudniki 
storitev na njihovem ozemlju, ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi 
njihovo izvajanje. ▌Sankcije, določene v nacionalni zakonodaji držav članic, so 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo brez odlašanja 
obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter o morebitnih poznejših spremembah, ki 
vplivajo nanje.

1a. Ponudniki storitev ne glede na svoje obveznosti za varstvo podatkov v državah 
članicah niso odgovorni za posledice izpolnjevanja potrdila o evropskem nalogu za 
predložitev podatkov ali potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov.

Člen 14 

Postopek za izvršitev

1. Če ponudnik storitev potrdila o evropskem nalogu za predložitev podatkov ne izpolni 
v roku ali ne izpolni potrdila o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov, ne da bi 
navedel razloge in kadar se organ izvršitelj ne sklicuje na kateri koli razlog za 
nepriznanje ali neizvršitev iz člena 10a, lahko organ izdajatelj od pristojnega organa 
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v državi izvršiteljici zahteva izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov ali 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov▌. 

2. ▐

3. ▌Organ izvršitelj od ponudnika storitev uradno zahteva izpolnitev zadevne 
obveznosti, ga obvesti o možnosti ugovora zoper izvršitev s sklicevanjem na razloge 
iz členov 8a, 9 in 10 in zoper veljavne sankcije, ki se uporabljajo v primeru 
neizpolnitve, ter določi rok za izpolnitev ali vložitev ugovora.

4. ▐

5. ▐ 

6. Če ponudnik storitev vloži ugovor, organ izvršitelj na podlagi informacij, ki jih 
predloži ponudnik storitev, in, če je potrebno, dodatnih informacij, pridobljenih od 
organa izdajatelja▌, odloči, ali naj se nalog izvrši ali ne prizna. Organ izvršitelj svojo 
odločitev nemudoma sporoči ponudniku storitev in organu izdajatelju. 

7. ▐
8. ▐

9. Če organ izvršitelj od ponudnika storitev pridobi podatke, jih nemudoma pošlje 
organu izdajatelju.▌ 

10. Če ponudnik storitev ne izpolni svojih obveznosti ▌, organ izvršitelj naloži ▌sankcijo 
v skladu s členom 13. Zoper odločbo o izreku globe je na voljo učinkovito pravno 
sredstvo.

Člen 14a

Postopek sodne presoje v primeru nasprotujočih si obveznosti iz zakonodaje tretjih 
držav

1. Kadar ponudnik storitev ali organ izvršitelj meni, da bi bila izpolnitev evropskega 
naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga za zavarovanje podatkov v 
nasprotju z veljavno zakonodajo tretje države, ki prepoveduje razkritje zadevnih 
podatkov, nemudoma in najkasneje v desetih dneh od prejema naloga to sporoči 
organu izdajatelju in zadevnim naslovnikom. V tem primeru se izvršitev naloga zadrži.

2. To obvestilo vsebuje vse zadevne podrobnosti o pravu tretje države, njegovi uporabi v 
zadevi in naravi nasprotujoče obveznosti.

3. Pristojni organ države izdajateljice ponovno preuči evropski nalog za predložitev 
podatkov ali evropski nalog za zavarovanje podatkov in o tem v desetih dneh po 
prejemu obvestila obvesti naslovnike na podlagi naslednjih meril:

a. interesov, ki jih ščiti zadevno pravo tretje države, vključno s temeljnimi 
pravicami, pa tudi drugih interesov, ki preprečujejo razkritje podatkov, zlasti 
interesov nacionalne varnosti tretje države;
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b. stopnje povezanosti kazenske zadeve, v kateri je bil nalog izdan, z jurisdikcijo 
države izdajateljice in tretje države, o čemer je mogoče med drugim sklepati iz:

i. lokacije, državljanstva in prebivališča osebe, katere podatki se 
zahtevajo, in/ali žrtve oziroma žrtev;

ii. kraja, kjer je bilo zadevno kaznivo dejanje storjeno;

c. stopnje povezanosti med ponudnikom storitev in zadevno tretjo državo; 
d. interesov države izdajateljice za pridobitev zadevnih elektronskih podatkov 

na podlagi teže kaznivega dejanja in pomembnosti hitre pridobitve 
elektronskih podatkov;

e. morebitnih posledic izpolnitve evropskega naloga za predložitev podatkov ali 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov za naslovnike, vključno s 
sankcijami, ki bi lahko bile naložene ponudnikom storitev v skladu s pravom 
tretje države.

4. V desetih dneh po prejemu obvestila organ izdajatelj umakne, potrdi ali prilagodi 
nalog, če je to potrebno za uveljavitev teh meril. V ta namen lahko organ izdajatelj v 
skladu z Direktivo (EU) 2016/680 zaprosi pristojni organ tretje države za pojasnila 
glede veljavnega prava, če to ne ovira izpolnjevanja rokov iz te uredbe. V primeru, da 
organ izdajatelj nalog umakne, mora o umiku nemudoma obvestiti naslovnike.

5. Če sklene organ izdajatelj nalog potrditi, mora o svoji odločitvi obvestiti naslovnike. 
Ob upoštevanju odločitve organa izdajatelja in tudi po posvetovanju s pristojnim 
organom tretje države v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 in če to ne ovira rokov iz te 
uredbe, organ izvršitelj sprejme končno odločitev na podlagi meril iz odstavka 3 v 
desetih dneh po prejemu odločitve organa izdajatelja ter ta organ, ponudnika storitev 
in pristojni organ tretje države obvesti o svoji končni odločitvi. 

6. Za čas trajanja postopka iz člena 14a ponudnik storitev zavaruje zahtevane podatke.

Člen 15 

▐

Člen 16

▐

Člen 17

Učinkovita pravna sredstva

1. Osebe, katerih podatki se zahtevajo na podlagi evropskega naloga za predložitev 
podatkov ali evropskega naloga za zavarovanje podatkov, imajo pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva zoper take naloge ▌brez poseganja v pravna 
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sredstva, ki so na voljo na podlagi Direktive (EU) 2016/680 in Uredbe 
(EU) 2016/679.

2. ▐

3. Ta pravica do učinkovitega pravnega sredstva se uveljavlja pred sodiščem v državi 
izdajateljici ali državi izvršiteljici v skladu z ▌nacionalnim pravom in zajema 
možnost izpodbijanja zakonitosti ukrepa, vključno z njegovo nujnostjo in 
sorazmernostjo.

3a. Materialni razlogi za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov ali 
evropskega naloga za zavarovanje podatkov se izpodbijajo v državi izdajateljici brez 
poseganja v zagotavljanje temeljnih pravic v državi izvršiteljici.

4. Brez poseganja v člen 11 organ izdajatelj in organ izvršitelj sprejmeta ustrezne 
ukrepe, da se pravočasno zagotovijo informacije o možnostih na podlagi nacionalnega 
prava glede pravnih sredstev, tudi o tem, kdaj ta pravna sredstva veljajo, in da se 
zagotovi njihovo učinkovito izvajanje.

5. V takih primerih se uporabljajo enaki roki ali drugi pogoji za uveljavljanje pravnih 
sredstev, kot se uporabljajo v podobnih nacionalnih primerih, in to na način, ki 
zadevnim osebam zagotavlja učinkovito uveljavljanje pravnih sredstev.

6. ▐

Člen 18
▐

Poglavje 5: Končne določbe 

Člen 19

Spremljanje in poročanje

1. Komisija najpozneje do ...[datum začetka uporabe te uredbe] vzpostavi podroben 
program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe. V programu 
spremljanja se določijo načini in časovni intervali za zbiranje podatkov in drugih 
potrebnih informacij. V njem se opredelijo ukrepi, ki jih Komisija in države članice 
sprejmejo pri zbiranju in analizi podatkov in drugih informacij.

2. Države članice v vsakem primeru zbirajo in vzdržujejo izčrpne statistične podatke 
ustreznih organov. Zbrani podatki za predhodno koledarsko leto se vsako leto do 
31. marca pošljejo Komisiji in vključujejo:

a) število izdanih potrdil o evropskem nalogu za predložitev podatkov in potrdil 
o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov glede na vrsto zahtevanih 
podatkov, naslovnike in okoliščine (ali je primer nujen ali ne);
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aa) število izdanih potrdil o evropskem nalogu za predložitev podatkov glede na 
odstopanja v nujnih primerih, vključno s podrobnostmi o okoliščinah in 
možnih izidih; 

ab) število izdanih potrdil o evropskem nalogu za predložitev podatkov in potrdil 
o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov, pri katerih je organ izdajatelj 
izkoristil možnost, da od ponudnika storitev zahteva, da ne obvesti osebe, 
katere podatki se zahtevajo, v skladu s členom 11(1a), vključno z 
informacijami o okoliščinah in možnih poznejših informacijah v skladu s 
členom 11(2);

b) število izpolnjenih in neizpolnjenih potrdil o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov in potrdil o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov glede na 
vrsto zahtevanih podatkov, naslovnike in okoliščine (ali je primer nujen ali ne);

ba) število zavrnjenih potrdil o evropskem nalogu za predložitev podatkov glede 
na vrsto zahtevanih podatkov, naslovnike, okoliščine (ali je primer nujen ali 
ne) ter navedeni razlog za nepriznanje ali neizvršitev;

c) glede izpolnjenih potrdil o evropskem nalogu za predložitev podatkov podatek, 
koliko časa je bilo v povprečju potrebnega za pridobitev zahtevanih podatkov 
od trenutka, ko je navedeno potrdilo izdano, do trenutka, ko so podatki 
pridobljeni, glede na vrsto zahtevanih podatkov, naslovnike in okoliščine (ali 
je primer nujen ali ne);

ca) glede izpolnjenih potrdil o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov 
podatek, koliko časa je bilo v povprečju potrebnega za ustrezni postopek za 
potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov, ki sledi potrdilu o 
evropskem nalogu za zavarovanje podatkov, in sicer od izdaje potrdila o 
evropskem nalogu za zavarovanje podatkov do izdaje potrdila o evropskem 
nalogu za predložitev podatkov, glede na vrsto zahtevanih podatkov in 
naslovnike;

d) ▐;

e) število pravnih sredstev, uporabljenih zoper evropski nalog za predložitev 
podatkov in evropski nalog za zavarovanje podatkov v državi izdajateljici in 
državi izvršiteljici glede na vrsto zahtevanih podatkov;

f) naložene sankcije, v skladu s členom 13, glede na vrsto zahtevanih podatkov, 
naslovnike, okoliščine (ali je primer nujen ali ne) in višino sankcij;

g) pregled stroškov, ki so jih uveljavljali ponudniki storitev v zvezi z izvajanjem 
potrdil o evropskem nalogu za predložitev podatkov ali za zavarovanje 
podatkov, ter stroškov, ki so jih povrnili organi izdajatelji;

h) število uvedenih postopkov za izvršitev glede na vrsto zahtevanih podatkov, 
naslovnike, okoliščine (ali je primer nujen ali ne) in končni rezultat.
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2a. Komisija vsako leto do 30. junija objavi poročilo, ki v zbirni obliki vsebuje podatke iz 
odstavka 2, razčlenjene po državah članicah.

Člen 20

▐

Člen 21

▐

Člen 22

Uradna obvestila

1.  Do ... [12 mesecev pred začetkom uporabe te uredbe] vsaka država članica Komisijo 
obvesti o:

(a) organih, ki so na podlagi njenega nacionalnega prava v skladu s členom 4 pristojni 
za izdajo in/ali potrditev evropskega naloga za predložitev podatkov in evropskega 
naloga za zavarovanje podatkov;

(b) organu izvršitelju, ki se mu posreduje potrdilo o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov ali potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov za izvajanje ali 
izvrševanje evropskega naloga za predložitev podatkov in evropskega naloga za 
zavarovanje podatkov▌;

(ba) o sredstvih in tehničnih vmesnikih, ki jih imajo na voljo pristojni organi za 
sprejemanje ali dostop do predloženih podatkov, da se lahko povežejo s sistemom iz 
člena 7a, če so ponudniki storitev ali države članice že vzpostavili namenske 
sisteme ali druge varne kanale za obravnavo zahtev za podatke za namene 
kazenskega pregona; 

(c) ▐

1a. Do istega datuma ponudniki storitev s poslovnimi enotami v več kot eni državi 
članici Komisijo obvestijo o kraju glavne poslovne enote v Uniji.

2. Komisija zagotovi javno dostopnost informacij, ki jih prejme na podlagi tega člena, 
bodisi na namenskem spletišču bodisi na spletišču Evropske pravosodne mreže v 
kazenskih zadevah iz člena 9 Sklepa Sveta 2008/976/PNZ21.

Člen 23

Razmerje do evropskega preiskovalnega naloga in postopkov medsebojne pravne pomoči

21 Sklep Sveta 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži (UL L 348, 
24.12.2008, str. 130).
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Za zbiranje elektronskih podatkov, ki spadajo tudi na področje uporabe te uredbe, lahko 
organi držav članic še naprej izdajajo evropske preiskovalne naloge v skladu z 
Direktivo 2014/41/EU ali uporabljajo obstoječe postopke medsebojne pravne pomoči. 

Člen 24

Ocena

Komisija najpozneje do [dve leti od datuma začetka uporabe te uredbe] opravi oceno uredbe 
ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o delovanju te uredbe, v katerem zlasti 
ovrednoti število primerov, ko je bilo uporabljeno odstopanje v nujnih primerih v skladu s 
členom 9(2) in odstopanje od načela obveščanja uporabnika v skladu s členom 11. 
▐Poročilu se priložita ocena delovanja skupnega evropskega sistema za izmenjavo in ocena 
delovanja uredbe v povezavi z Direktivo 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta. 
Ocena se izvede v skladu s smernicami Komisije za boljše pravno urejanje. Države članice 
Komisiji predložijo potrebne podatke za pripravo navedenega poročila.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [18 mesecev po začetku njene veljavnosti].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s 
Pogodbama.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik
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PRILOGA I

POTRDILO O EVROPSKEM NALOGU ZA
PREDLOŽITEV ELEKTRONSKIH PODATKOV

Na podlagi Uredbe (EU) ….1 je treba potrdilo o evropskem nalogu za predložitev podatkov 
(PENPP) nasloviti neposredno in hkrati na ponudnika storitev in organ izvršitelj, da je 
PENPP izvršen. Če podatki niso predloženi, mora naslovnik po prejemu PENPP zavarovati 
zahtevane podatke, razen če mu informacije v PENPP ne omogočajo, da opredeli te podatke. 
Podatki ostanejo zavarovani, dokler niso predloženi ali dokler organ izdajatelj ali, kjer je 
ustrezno, organ izvršitelj ne navede, da podatkov ni več treba zavarovati ali predložiti.
Naslovniki morajo sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti PENPP ter predloženih 
ali zavarovanih podatkov.

ODDELEK A:
Država izdajateljica: …………………………………………………………………………..
Opomba: podatki o organu izdajatelju se navedejo na koncu (oddelka E in F).
Naslovniki (označite ustrezno okence):
– ponudnik storitev ali, kjer je to ustrezno, njegov pravni zastopnik:
– organ izvršitelj
           
ODDELEK B: Roki
Zahtevane podatke je treba predložiti (označite ustrezno okence in po potrebi dopolnite):
□ najpozneje v 10 dneh, če se organ izvršitelj ni skliceval na nobenega od razlogov za 
nepriznanje ali neizvršitev;
□ najpozneje v 16 urah v nujnih primerih, če se organ izvršitelj ni skliceval na nobenega od 
razlogov za nepriznanje ali neizvršitev;
– neposredna grožnja za življenje ali telesno celovitost osebe. ▐Utemeljite:
▐ 

ODDELEK C: Informacije za uporabnika
Upoštevajte, da (označite, če je to ustrezno):
□ ponudnik storitev ne sme obvestiti osebe, katere podatki se zahtevajo, o PENPP, na podlagi 
sodnega naloga. Utemeljite: ...

ODDELEK D: Elektronski podatki, ki jih je treba predložiti

(i) Ta PENPP se nanaša na (označite ustrezna okenca):
□ podatke o naročniku ▐:
□ ime, naslov, datum rojstva, kontaktne podatke (e-naslov, telefonska številka) in druge 
ustrezne informacije, ki se nanašajo na identiteto uporabnika/naročnika;
□ datum in čas prve registracije, vrsto registracije, kopijo pogodbe, načine preverjanja identitete 
ob registraciji, kopije dokumentov, ki jih je predložil naročnik;
□ vrsto storitve, vključno z identifikatorjem (telefonska številka, ▐ številka kartice SIM, naslov 
MAC) in povezanimi napravami;
□ informacije o profilu (uporabniško ime, fotografija profila);

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote2
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□ podatke o potrditvi uporabe storitve, kot je nadomestni e-naslov, ki ga je navedel 
uporabnik/naročnik;
▐ 
□ kode PUK;
□ naslov IP, izključno za identifikacijo uporabnika: 
– naslov IP;
– evidence/dnevnike povezav IP za namene identifikacije;
□ podatke o prometu▐:
(a) za (mobilno) telefonijo:
□ izhodne (A) in vhodne (B) identifikatorje (telefonska številka, IMSI, IMEI);
□ čas in trajanje povezav;
□ poskuse klicev;
□ ID bazne postaje, vključno z geografskimi informacijami (koordinati X/Y), ob vzpostavitvi 
in prekinitvi povezave;
□ uporabljeno nosilno storitev/telestoritev (npr. UMTS, GPRS);
(b) za internet:
□ informacije o usmerjanju (izvorni naslov IP, ciljni naslovi IP, številke vrat, brskalnik,▐ ID 
sporočila);
□ ID bazne postaje, vključno z geografskimi informacijami (koordinati X/Y), ob vzpostavitvi 
in prekinitvi povezave;
□ količino podatkov;
(c) za gostovanje:
□ dnevniške datoteke;
□ vstopnice;
□ zgodovino nakupov;
– zgodovino obračunavanja predplačniškega dobroimetja;
▐
□ podatke o vsebini▐:
– sezname stikov;
□ izvoz (spletnega) nabiralnika;
□ izvoz spletne shrambe (podatki, ki jih je ustvaril uporabnik);
□ izvoz strani;
□ dnevnik/varnostno kopijo sporočila;
□ izvoz glasovne pošte;
□ vsebino strežnika;
□ varnostno kopijo naprave.
(ii) Dodatne informacije▐, da se omogoči izvršitev PENPP:
   naslov IP: …………………………………………………………………………..
   telefonska številka: ………………………………………………………………….
   e-naslov: ……………………………………………………………………...
   številka IMEI: ……………………………………………………………………….
   naslov MAC: ……………………………………………………………………….
   osebe, katerih podatki se zahtevajo: ………………………………….………..
   ime storitve: ………………………………………………………………..
   drugo: ……………………………………………………………………………….

(iii) ▌Časovni razpon, za katerega je treba predložiti podatke:
……..…………………………………………………………………………………………….
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(iv) Upoštevajte, da (označite in dopolnite, če je to ustrezno):
□ so bili zahtevani podatki zavarovani v skladu s prejšnjo zahtevo za zavarovanje, ki jo je izdal 
………………………….…………………………………………..…… (navedite organ ter, če 
sta na voljo, datum pošiljanja zahteve in referenčno številko) in je bila poslana 
………………………………………………..…………………… (navedite naslovnike, ki jim 
je bila zahteva poslana in, če je na voljo, referenčno številko, ki jo je dodelil naslovnik).

(v) Vrsta in pravna kvalifikacija kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je izdan PENPP, ter 
veljavna zakonska določba/predpis:
……………………………………………..……………………………….……………………
Ta PENPP je izdan za podatke o prometu in/ali podatke o vsebini ter se nanaša na (označite 
ustrezna okenca, če je to ustrezno):
    kazniva dejanja, za katera je v državi izdajateljici najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj 
3 leta;
naslednja kazniva dejanja, če so bila v celoti ali delno storjena s pomočjo informacijskega 
sistema:
kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih 3, 4 in 5 Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ;
kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih od 3 do 7 Direktive 2011/93/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta;
kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih od 3 do 8 Direktive 2013/40/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta;
kazniva dejanja, kot so opredeljena v členih od 3 do 12 in 14 Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(vi) Upoštevajte, da (označite, če je to ustrezno):
se zahtevani podatki shranjujejo ali obdelujejo kot del korporativne infrastrukture, ki jo 
ponudnik storitve zagotavlja družbi ali drugemu subjektu, ki ni fizična oseba, ta PENPD pa je 
na ponudnika storitev naslovljen, ker preiskovalni ukrepi, naslovljeni na družbo ali subjekt, niso 
ustrezni, zlasti ker bi lahko ogrozili preiskavo.

(vii) Vse druge ustrezne informacije:
………………………………………….……………………………….………………………

ODDELEK E: Podatki o organu, ki je izdal PENPP
Vrsta organa, ki je izdal ta PENPP (označite ustrezno okence):
□ sodnik, sodišče ali preiskovalni sodnik;
□ državni tožilec (za podatke o naročniku in naslove IP izključno za namen ugotavljanja 
identitete določenih oseb);
□ državni tožilec (za podatke o prometu in vsebini) → izpolnite tudi oddelek (F);
□ kateri koli drug pristojni organ, kot ga opredeljuje država izdajateljica → izpolnite tudi 
oddelek (F).
Podatki o organu izdajatelju in/ali njegovem zastopniku, ki potrjuje točnost in pravilnost 
vsebine PENPP:
Ime organa: …………………………………………..…………………………………..
Ime njegovega zastopnika: ………….……………………...……………………………………
Delovno mesto (naziv/položaj): 
………………………………………………...…………………………
Številka spisa: 
….………………………………………………………………..……………………..
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Naslov: …………………………………………………………………………..……………..
Tel. št.: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
Št. faksa: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
E-naslov: 
………………………………………………………………………………..………….
Datum:    ………………………………………………………………………………….……
……
Uradni žig (če je na voljo) in podpis: ………………………………………………..

ODDELEK F: Podatki o organu, ki je potrdil PENPP
Vrsta organa, ki je potrdil ta PENPP (označite ustrezno okence):
□ sodnik, sodišče ali preiskovalni sodnik;
□ državni tožilec (za podatke o naročniku in naslove IP izključno za namen ugotavljanja identitete 
določenih oseb).
Podatki o potrditvenem organu in/ali njegovem zastopniku, ki potrjuje točnost in pravilnost vsebine 
PENPP:
Ime organa: …………………………………………..…………………………………..
Ime njegovega zastopnika: ………….……………………...……………………………………
Delovno mesto (naziv/položaj): ………………………………………...…………………………
Številka spisa: ………………………………………………………………..……………………..
Naslov: ……………………………………………………...……………………..…………..
Tel. št.: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
Št. faksa: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
E-naslov: ………………………………………………………………………………..………….
Datum:    ……………………………………………………………………….………………….
Uradni žig (če je na voljo) in podpis: ………………………………………………..

ODDELEK G: Prenos podatkov in kontaktnih podatkov
(i) Organ, na katerega je treba prenesti podatke (označite in po potrebi dopolnite):
□ organ izdajatelj;
□ potrditveni organ;
□ kateri koli drug pristojni organ, kot ga opredeljuje država izdajateljica: 
........................................
(ii) Organ/kontaktna točka, na katerega/katero se je mogoče obrniti z morebitnimi vprašanji v 
zvezi z izvršitvijo PENPP: …….………………………………………………………………
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PRILOGA II

POTRDILO O EVROPSKEM NALOGU ZA
ZAVAROVANJE ELEKTRONSKIH PODATKOV

Na podlagi Uredbe (EU) …2 je treba potrdilo o evropskem nalogu za zavarovanje podatkov 
(PENZP) nasloviti neposredno in hkrati na ponudnika storitev (oziroma, kadar je ustrezno, 
njegovega pravnega zastopnika) in organ izvršitelj, da je PENZP izvršen. Zavarovanje 
preneha po 60 dneh, razen če organ izdajatelj potrdi, da je bila izdana naknadna zahteva za 
predložitev. Če organ izdajatelj v navedenih 60 dneh potrdi, da je bila izdana naknadna zahteva 
za predložitev, mora naslovnik podatke zavarovati za toliko časa, kolikor je potrebno za 
predložitev podatkov po vročitvi naknadne zahteve za predložitev.
Naslovniki morajo sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti PENZP in zavarovanih 
ali predloženih podatkov.
   
ODDELEK A:
Država izdajateljica: ……………………………………………………………………………
   Opomba: podatki o organu izdajatelju se navedejo na koncu (oddelka D in E).
Naslovniki (označite ustrezno okence in dopolnite):
– ponudnik storitev ali, kjer je to ustrezno, njegov pravni zastopnik: ...
– organ izvršitelj: ...
       
ODDELEK B: Informacije za uporabnika
Upoštevajte, da (označite, če je to ustrezno):
□ ponudnik storitev ne sme obvestiti osebe, katere podatki se zahtevajo, o PENZP, na podlagi 
sodnega naloga. Utemeljite: ...

ODDELEK C: Elektronski podatki, ki jih je treba zavarovati
(i) PENZP se nanaša na (označite ustrezna okenca):
podatke o naročniku▐:
□ ime, naslov, datum rojstva, kontaktne podatke (e-naslov, telefonska številka) in druge 
ustrezne informacije, ki se nanašajo na identiteto uporabnika/naročnika;
□ datum in čas prve registracije, vrsto registracije, kopijo pogodbe, načine preverjanja identitete 
ob registraciji, kopije dokumentov, ki jih je predložil naročnik;
□ vrsto storitve, vključno z identifikatorjem (telefonska številka, ▐ številka kartice SIM, naslov 
MAC) in povezanimi napravami;
□ informacije o profilu (uporabniško ime, fotografija profila);
□ podatke o potrditvi uporabe storitve, kot je nadomestni e-naslov, ki ga je navedel 
uporabnik/naročnik;
▐ 
□ kode PUK;
naslove IP, izključno za identifikacijo uporabnika:

- naslov IP;
- evidence/dnevnike povezav IP za namene identifikacije;

▐ 
□ podatke o prometu▐:
(a) za (mobilno) telefonijo:
□ izhodne (A) in vhodne (B) identifikatorje (telefonska številka, IMSI, IMEI);

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote3
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□ čas in trajanje povezav;
□ poskuse klicev;
□ ID bazne postaje, vključno z geografskimi informacijami (koordinati X/Y), ob vzpostavitvi 
in prekinitvi povezave;
□ uporabljeno nosilno storitev/telestoritev (npr. UMTS, GPRS);
(b) za internet:
□ informacije o usmerjanju (izvorni naslov IP, ciljni naslovi IP, številke vrat, brskalnik,▐ ID 
sporočila);
□ ID bazne postaje, vključno z geografskimi informacijami (koordinati X/Y), ob vzpostavitvi 
in prekinitvi povezave;
□ količino podatkov;
(c) za gostovanje:
□ dnevniške datoteke;
□ vstopnice;
□ zgodovino nakupov;
□ druge podatke o prometu▐:
□ zgodovino obračunavanja predplačniškega dobroimetja;
▐
□ podatke o vsebini▐:
– seznam stikov;
□ izvoz (spletnega) nabiralnika;
□ izvoz spletne shrambe (podatki, ki jih je ustvaril uporabnik);
□ izvoz strani;
□ dnevnik/varnostno kopijo sporočila;
□ izvoz glasovne pošte;
□ vsebino strežnika;
□ varnostno kopijo naprave.
   
(ii) Dodatne informacije, da se omogoči izvršitev PENZD:
   naslov IP: …………………………………………………………………………..
   telefonska številka: ………………………………………………………………….
   e-naslov: ……………………………………………………………………...
   številka IMEI: ……………………………………………………………………….
   naslov MAC: ……………………………………………………………………….
   osebe, katerih podatki se zahtevajo: ………………………………….………..
   ime storitve: ………………………………………………………………..
   drugo: ………………………………………………………….……………………

(iii) Časovni razpon, za katerega je treba zavarovati podatke:
……..…………………………………………………………………………………………….

(iv) Vrsta in pravna kvalifikacija kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je izdan PENZD, ter 
veljavna zakonska določba/predpis:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

(v) Vse druge ustrezne informacije:
…………………………………………………………………………………………………..

ODDELEK D: Podatki o organu, ki je izdal PENZP
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Vrsta organa, ki je izdal ta PENZP (označite ustrezno okence):
□ sodnik, sodišče ali preiskovalni sodnik;
□ državni tožilec;
□ kateri koli drug pristojni organ, kot je opredeljen z zakonodajo države izdajateljice → 
izpolnite tudi oddelek (E).
Podatki o organu izdajatelju in/ali njegovem zastopniku, ki potrjuje točnost in pravilnost 
vsebine PENZP:
Ime organa: …………………………………………..…………………………………..
Ime njegovega zastopnika: ………….……………………...……………………………………
Delovno mesto (naziv/položaj): ……………………………………...…………………………
Številka spisa: …………………………………………………………..……………………..
Naslov: …………………………………………………………………………..……………..
Tel. št.: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
Št. faksa: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
E-naslov: ……………………………………………………………………………..………….
Datum:    ………………………………………………………………………………………
……
Uradni žig (če je na voljo) in podpis: ………………………………………………..

ODDELEK E: Podatki o organu, ki je potrdil PENZP
Vrsta organa, ki je potrdil ta PENZP (označite ustrezno okence):
□ sodnik, sodišče ali preiskovalni sodnik;
□ državni tožilec.
Podatki o potrditvenem organu in/ali njegovem zastopniku, ki potrjuje točnost in pravilnost 
vsebine PENZP:
Ime organa: …………………………………………..…………………………………..
Ime njegovega zastopnika: ………….……………………...……………………………………
Delovno mesto (naziv/položaj): ……………………………………...…………………………
Številka spisa: …………………………………………………………..……………………..
Naslov: ………………………………………………………………………………………..
Tel. št.: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
Št. faksa: (klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………………………
E-naslov: ……………………………………………………………………………..………….
Datum:    ………………………………………………………………………………………
…..
Uradni žig (če je na voljo) in podpis: ………………………………………………..

ODDELEK F: Kontaktni podatki
Organ, na katerega se je mogoče obrniti z morebitnimi vprašanji v zvezi z izvršitvijo PENZP: 
………………………………………………………………………………………………
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PRILOGA III

INFORMACIJE O NEZMOŽNOSTI IZVRŠITVE PENPP/PENZP ALI NEPRIZNANJU 
PENPP

ODDELEK A:
Naslednje informacije se nanašajo na:
□ evropski nalog za predložitev podatkov;
□ evropski nalog za zavarovanje podatkov.

ODDELEK B:
Naslovniki PENPP/PENZP:
– ponudnik storitev ali, kjer je to ustrezno, njegov pravni zastopnik: ...
– organ izvršitelj: ...
Organ, ki je izdal PENPP/PENZP: ……………………………..…………………
Če je ustrezno, organ, ki je potrdil PENPP/PENZP: ……………………………….

ODDELEK C:
Referenčna številka naslovnika PENPP/PENZP: ……………………….…………….
Referenčna številka organa izdajatelja: …………………………………………………………
Če je ustrezno, referenčna številka potrditvenega organa: …………………….……………….
Datum pošiljanja PENPD/PENZD: ………………...…………………

ODDELEK D: Razlogi za nezmožnost izvršitve PENPP/PENZP

(i) PENPP/PENZP ni mogoče izvršiti ali ni mogoče izvršiti v predpisanem roku zaradi 
naslednjih razlogov:
□ PENPP/PENZP je nepopoln;
□ PENPP/PENZP vsebuje očitne oblične ali vsebinske napake;
□ PENPP/PENZP ne vsebuje zadostnih informacij;
□ višje sile ali dejanske nezmožnosti zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati naslovniku ali 
ponudniku storitev;
□ evropskega naloga za predložitev podatkov ni izdal ali potrdil organ izdajatelj, kot je 
določeno v členu 4 Uredbe (EU) ...;
□ evropskega naloga za zavarovanje podatkov ni izdal ali potrdil organ izdajatelj, kot je 
določeno v členu 4 Uredbe (EU) ...;
□ evropski nalog za predložitev podatkov ni bil izdan za kaznivo dejanje, določeno s 
členom 5(4) Uredbe (EU) ...;
□ ponudnik storitev ne spada na področje uporabe Uredbe (EU) ...;
□ evropski nalog za predložitev podatkov/evropski nalog za zavarovanje podatkov se ne nanaša 
na podatke, ki jih ob izdaji PENPP/PENZP shranjuje ponudnik storitev ali se shranjujejo v 
njegovem imenu;
□ zgolj na podlagi informacij v PENPP/PENZP je očitno, da se PENPP/PENZP očitno 
zlorablja ali da presega namen naloga;
□ izpolnitev evropskega naloga za predložitev podatkov ali evropskega naloga za zavarovanje 
podatkov bi bila v nasprotju z veljavnimi zakoni tretje države, ki prepovedujejo razkritje 
zadevnih podatkov.
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(ii) Dodatno pojasnite razloge za neizvršitev v tem primeru, pri čemer po potrebi navedite tudi 
druge razloge, ki niso našteti pod točko (i) tega oddelka:
………………………………………………………………………………………………….

ODDELEK Da: 

Razlogi za nepriznavanje ali neizvršitev PENPP (označite ustrezno okence):

Za vse PENPP: 

[ ] niso izpolnjeni pogoji za izdajo evropskega naloga za predložitev podatkov iz 
člena 5 te uredbe;

[ ] bi bila izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov v nasprotju z načelom 
ne bis in idem;

[ ] obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da bi bila izvršitev evropskega naloga za 
predložitev podatkov nezdružljiva z obveznostmi države članice na podlagi člena 6 
Pogodbe o Evropski uniji in iz Listine o temeljnih pravicah; 

[ ] v pravu države izvršiteljice obstaja imuniteta, privilegij ali pravila o določitvi in 
omejitvi kazenske odgovornosti v povezavi s svobodo tiska in svobodo izražanja v 
drugih medijih, kar onemogoča izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov.

Za PENPP za podatke o prometu in vsebini: 

[ ] bi izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov ogrozila bistvene interese 
nacionalne varnosti, ogrozila vir informacij ali vključevala uporabo zaupnih 
informacij v zvezi z določenimi obveščevalnimi dejavnostmi;

[ ] se evropski nalog za predložitev podatkov nanaša na kaznivo dejanje, ki je bilo 
domnevno storjeno zunaj ozemlja države izdajateljice in v celoti ali delno na ozemlju 
države izvršiteljice, ravnanje, za katero je bilo izdano potrdilo o evropskem nalogu 
za predložitev podatkov, pa po pravu države izvršiteljice ni kaznivo dejanje;

[ ] ravnanje, za katerega je bilo izdano potrdilo o evropskem nalogu za predložitev 
podatkov, ni kaznivo dejanje v skladu s pravom države izvršiteljice, razen če zadeva 
kaznivo dejanje, ki je navedeno na seznamu vrst kaznivih dejanj iz Priloge IIIa, kot 
je organ izvršitelj navedel v potrdilu o evropskem nalogu za predložitev podatkov, če 
se v državi izdajateljici to dejanje kaznuje z najvišjo zagroženo zaporno kaznijo ali 
varnostnim ukrepom odvzema prostosti najmanj treh let;

[ ] je izvršitev evropskega naloga za predložitev podatkov v skladu s pravom države 
izvršiteljice omejena na seznam ali vrsto kaznivih dejanj ali na kazniva dejanja, za 
katera je določen višji prag;

[ ] bi bila izpolnitev evropskega naloga za predložitev podatkov v nasprotju z 
veljavnimi zakoni tretje države, ki prepovedujejo razkritje zadevnih podatkov.
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ODDELEK E: Nasprotujoče si obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje tretje države
V primeru nasprotujočih si obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje tretje države, vključite 
naslednje informacije:
– naslov zakona ali zakonov tretje države, vključno z zadevnimi določbami:
…………………………………………………………………….…………………………….
– besedilo zadevnih določb:
…………………………………………………..………………………………..…………….
– vrsto nasprotujoče si obveznosti, vključno z interesom, zaščitenim z zakonodajo tretje države:
□ temeljne pravice posameznikov (navedite):
……………………………………………………………………………….………………..
□ temeljni interesi tretje države, povezani z nacionalno varnostjo in obrambo (navedite):
…………………………………………………………………………………………………..
□ drugi interesi (navedite):
…………………………………………………..……………………………………………….
– pojasnite, zakaj se zakonodaja uporablja v tem primeru:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
– pojasnite, zakaj po vašem mnenju v tem primeru obstaja nasprotje:
……………………………………………………………………..……………………………
– pojasnite povezavo med ponudnikom storitev in zadevno tretjo državo:
…………………………………………………………………………………….……………..
– morebitne posledice izpolnitve evropskega naloga za predložitev podatkov za naslovnika, 
vključno s sankcijami, ki bi lahko bile naložene:
……………………………………………………………………………...……………….…...

ODDELEK F: Informacije, ki se zahtevajo
Od organa izdajatelja se za izvršitev PENPP/PENZP zahtevajo dodatne informacije (izpolnite, 
če je to ustrezno):
……………………………………………………………………………….…………………..

ODDELEK G: Zavarovanje podatkov
Zahtevani podatki (označite ustrezno okence in dopolnite, če je to ustrezno):
□ bodo zavarovani pet dni za pojasnitev oziroma po potrebi za popravek s strani organa 
izdajatelja;
□ ne bodo predloženi ali zavarovani, ker jih iz informacij v PENPP/PENZP ni mogoče 
opredeliti;
□ ne bodo predloženi, ker obstaja eden od razlogov za nepriznanje ali neizvršitev. 

ODDELEK H: Podatki o ponudniku storitev ali, kjer je to ustrezno, njegovem pravnem 
zastopniku
Ime ponudnika storitev/pravnega zastopnika: ….……………….…………………………
Ime pooblaščene osebe: …………………………………………………………………
Uradni žig (če je na voljo) in podpis: ………………………………………………..
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PRILOGA IIIa

Vrste kaznivih dejanj iz člena 10a(2)(c):
- sodelovanje v hudodelski združbi,
- terorizem,
- trgovina z ljudmi,
- spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija,
- nedovoljena trgovina z drogami in psihotropnimi snovmi,
- nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,
- korupcija,
- goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije v smislu 

Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
- pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem,
- ponarejanje denarja, tudi eurov,
- računalniška kriminaliteta,
- kazniva dejanja zoper okolje, vključno z nedovoljeno trgovino z ogroženimi 

živalskimi vrstami ter ogroženimi rastlinskimi vrstami in podvrstami,
- pomoč pri nezakonitem vstopu v državo in bivanju v njej,
- umor, huda telesna poškodba,
- nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi,
- ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,
- rasizem in ksenofobija,
- organiziran ali oborožen rop,
- nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi 

deli,
- goljufija,
- izsiljevanje in oderuštvo,
- ponarejanje in piratstvo izdelkov,
- ponarejanje upravnih listin in trgovanje z njimi,
- ponarejanje plačilnih sredstev,
- nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti,
- nedovoljena trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi,
- trgovina z ukradenimi vozili,
- posilstvo,
- požig,
- kazniva dejanja v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča,
- ugrabitev letala/plovila,
- sabotaža.
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