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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska 
utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga 
förfaranden
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0225),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0155/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0256/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

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

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med 
symbolen ▌.
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Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektronisk information i 
straffrättsliga förfaranden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) Unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa. I syfte att gradvis upprätta ett sådant område ska unionen besluta om åtgärder 
rörande straffrättsligt samarbete på grundval av principen om ömsesidigt erkännande 
av domar och rättsliga avgöranden, vilken sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 15 och 16 oktober 1999 allmänt anses vara en hörnsten i det straffrättsliga 
samarbetet inom unionen.

(2) Åtgärder för att inhämta och bevara elektronisk information är allt viktigare för att 
möjliggöra brottsutredningar och åtal i hela unionen. Effektiva mekanismer för att 
inhämta elektronisk information är ytterst viktiga för att bekämpa brottslighet, under 
förutsättningar och med skyddsåtgärder som säkerställer full överensstämmelse med 
de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan), i synnerhet principerna om nödvändighet och 
proportionalitet, rättssäkerhet, integritetsskydd och skydd av personuppgifter samt 
telehemligheten vid kommunikation. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

(6) ▐

1 EUT C , , s. .
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(7) Nätverksbaserade tjänster kan tillhandahållas från vilken plats som helst och kräver 
inte fysisk infrastruktur, lokaler eller personal i det relevanta land där tjänsten 
erbjuds. Därför lagras relevant elektronisk information ofta utanför den utredande 
staten, vilket skapar utmaningar när det gäller insamling av elektronisk information 
i straffrättsliga förfaranden.

(8) På grund av detta riktas begäranden om rättsligt samarbete ofta till stater där många 
tjänsteleverantörer är etablerade▐. Dessutom har antalet begäranden ökat 
mångfaldigt▐. Detta leder till att det ofta tar lång tid att inhämta elektronisk 
information med hjälp av kanaler för rättsligt samarbete, vilket kan ge upphov till 
problem på grund av den elektroniska informationens i många fall flyktiga 
karaktär. Dessutom finns ingen harmoniserad ram för samarbete med 
tjänsteleverantörer, då vissa leverantörer i tredjeländer tar emot direkta begäranden om 
icke-innehållsdata i enlighet med vad som tillåts enligt deras tillämpliga nationella 
lagstiftning. Följaktligen förlitar sig alla medlemsstater i allt högre grad på frivilliga 
direkta samarbetskanaler med tjänsteleverantörer när sådana finns tillgängliga, och 
tillämpar därvid▐ olika nationella verktyg, villkor och förfaranden.▐

 

(9) Det fragmenterade regelverket skapar problem för brottsbekämpande myndigheter, 
rättsliga myndigheter och tjänsteleverantörer som försöker svara på rättsliga 
framställningar, eftersom de i allt större utsträckning ställs inför rättsosäkerhet och, 
potentiellt, lagkonflikter. Därför finns det ett behov av att lägga fram särskilda regler 
för gränsöverskridande rättsligt samarbete för bevarande och utlämnande av 
elektronisk information, i syfte att komplettera den befintliga unionsrätten och 
klargöra reglerna för samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, rättsliga 
myndigheter och tjänsteleverantörer på området elektronisk information, samtidigt 
som full överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som 
erkänns i artikel 6 i EU-fördraget samt med stadgan och rättsstatsprincipen 
säkerställs. 

(9a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU2 innehåller bestämmelser om 
inhämtande och utlämnande av samt tillgång till bevis i en medlemsstat för 
brottsutredningar och straffrättsliga förfaranden i en annan medlemsstat. De 
förfaranden och tidsfrister som föreskrivs i samband med den europeiska 
utredningsordern är eventuellt inte lämpliga för elektronisk information, som är 
mer flyktig till sin karaktär och lättare och snabbare kan komma att raderas. I 
denna förordning föreskrivs därför särskilda förfaranden anpassade till den 
elektroniska informationens karaktär. För att undvika en långsiktig fragmentering 
av unionens ram för straffrättsligt samarbete bör kommissionen dock på medellång 
sikt bedöma hur förordningen fungerar i förhållande till direktiv 2014/41/EU.

(10) ▐

(10a) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer 
som erkänns i artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, i internationell rätt och i 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder 
på det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1). 
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internationella avtal i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är part, inbegripet 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas författningar inom respektive 
tillämpningsområde. Dessa rättigheter och principer inbegriper i synnerhet 
respekten för privatlivet och familjelivet, skyddet av personuppgifter, rätten till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumtionen för oskuld och rätten 
till försvar, principerna om laglighet och proportionalitet samt rätten att inte bli 
dömd eller straffad två gånger för samma brott. 

(10b) Ingenting i denna förordning bör tolkas som ett förbud mot att vägra att verkställa 
en europeisk utlämnandeorder, om det på grundval av objektiva faktorer finns skäl 
att tro att den europeiska utlämnandeordern har utfärdats för att lagföra eller 
straffa en person på grund av dennes kön, ras eller etniska ursprung, religion, 
sexuella läggning eller könsidentitet, nationalitet, språk eller politiska uppfattning 
eller att den berörda personens ställning kan skadas av något av dessa skäl. 

(11) Mekanismen med en europeisk utlämnandeorder och en europeisk bevarandeorder för 
elektronisk information i straffrättsliga förfaranden bygger på villkoret om 
ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och en presumtion om att andra 
medlemsstater respekterar unionsrätten, rättsstatsprincipen och särskilt de 
grundläggande rättigheterna, som utgör avgörande delar av området med frihet, 
säkerhet och rättvisa inom unionen. Om den verkställande myndigheten har goda 
skäl att anta att verkställandet av en europeisk utlämnandeorder inte skulle vara 
förenligt med dess skyldigheter avseende det skydd av grundläggande rättigheter 
som erkänns i artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, bör verkställandet av den 
europeiska utlämnandeordern vägras. Innan den verkställande myndigheten 
beslutar att åberopa en av de grunder för icke-erkännande eller uteblivet 
verkställande som anges i denna förordning bör den samråda med den utfärdande 
myndigheten för att få all nödvändig kompletterande information. Information 
angående ett motiverat förslag från kommissionen till rådet på grundval av artikel 
7.1 och 7.2 i EU-fördraget som tyder på systematiska eller allmänna brister bör vara 
särskilt relevant för denna bedömning. 

(11a) Om Europeiska rådet skulle anta ett beslut där det i enlighet med artikel 7.2 i 
EU-fördraget fastslås att den utfärdande medlemsstaten allvarligt och ihållande 
åsidosätter de principer som anges i artikel 2 i EU-fördraget, t.ex. de som följer av 
rättsstatsprincipen, kan den verkställande rättsliga myndigheten per automatik 
besluta att åberopa någon av de grunder för icke-erkännande eller uteblivet 
verkställande som föreskrivs i denna förordning, utan att behöva göra någon 
särskild bedömning.

(11b) Respekten för privatliv och familjeliv samt skyddet av fysiska personer när det gäller 
behandling av personuppgifter utgör grundläggande rättigheter. I enlighet med 
artiklarna 7 och 8.1 i stadgan och artikel 16.1 i EUF-fördraget har var och en rätt 
till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer 
samt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid 
genomförandet av denna förordning bör medlemsstaterna säkerställa att 
personuppgifter skyddas och behandlas endast i enlighet med Europaparlamentets 
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och rådets förordning (EU) nr 2016/6793 och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2016/680/EU4samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG5.

(11c) Personuppgifter som inhämtas i enlighet med denna förordning bör behandlas 
endast om det är nödvändigt och på ett sätt som är proportionellt i förhållande till 
ändamålen förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott eller 
verkställande av straffrättsliga påföljder och utövande av rätten till försvar. 
Medlemsstaterna bör i synnerhet säkerställa att lämpliga strategier och åtgärder för 
dataskydd tillämpas på översändandet av personuppgifter från behöriga 
myndigheter till tjänsteleverantörer vid tillämpningen av denna förordning, 
inklusive åtgärder för att säkerställa uppgifternas säkerhet. Tjänsteleverantörer bör 
säkerställa att samma skyddsåtgärder tillämpas vid översändandet av 
personuppgifter till behöriga myndigheter. Endast behöriga personer bör ha tillgång 
till information som innehåller personuppgifter.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) Enligt EU-domstolens rättspraxis inkräktar en generell och odifferentierad lagring 
av uppgifter som utförs av nationella säkerhetsmyndigheter i EU allvarligt på de 
integritetsregler som fastställs framför allt i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Tillämpningen av denna förordning bör därför inte leda till någon 
generell och odifferentierad lagring av uppgifter och bör inte heller påverka 
tjänsteleverantörernas rättigheter eller skyldigheter när det gäller datasäkerhet, 
inbegripet rätten till kryptering.

(14) ▐ De processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU6, 2012/13/EU7, 2013/48/EU8, 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1),
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och 
översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid 
straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i 
straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en 
tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under 
frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).
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2016/3439, 2016/80010 och 2016/191911 bör, inom dessa direktivs 
tillämpningsområden, tillämpas på straffrättsliga förfaranden som omfattas av 
denna förordning med avseende på de medlemsstater som är bundna av dessa 
direktiv. Rättssäkerhetsgarantierna enligt stadgan tillämpas på samtliga förfaranden 
som omfattas av denna förordning. 

(14a) Om den utfärdande medlemsstaten har skäl att anta att parallella straffrättsliga 
förfaranden eventuellt pågår i en annan medlemsstat bör den samråda med 
myndigheterna i den sistnämnda medlemsstaten i enlighet med rådets rambeslut 
2009/948/RIF12.

(15) I detta instrument fastställs regler enligt vilka en behörig rättslig myndighet i 
Europeiska unionen i ett straffrättsligt förfarande kan beordra en tjänsteleverantör 
som erbjuder tjänster i unionen att lämna ut eller bevara elektronisk information som 
kan användas som bevis genom en europeisk utlämnandeorder eller bevarandeorder. 
Denna förordning ska tillämpas i samtliga gränsöverskridande fall när en 
tjänsteleverantör har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i en annan medlemsstat 
eller – när den inte har något verksamhetsställe i unionen – är rättsligt representerad 
i en annan medlemsstat. Medlemsstaternas myndigheter bör inte utfärda inhemska 
order med extraterritoriella effekter för utlämnande eller bevarande av elektronisk 
information som skulle kunna begäras på grundval av denna förordning. 

(16) De tjänsteleverantörer som är mest relevanta för insamling av elektronisk information 
i straffrättsliga förfaranden är leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och 
specifika leverantörer av sådana informationssamhällets tjänster som underlättar 
interaktion mellan användare. Båda grupperna bör därför omfattas av denna 
förordning. Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster definieras i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/197213. Hit hör interpersonell 
kommunikation såsom VoIP, meddelandetjänster och e-posttjänster. De kategorier av 
informationssamhällets tjänster som omfattas av denna förordning är sådana för vilka 
datalagring är en väsentlig del av den tjänst som tillhandahålls användaren, och avser 
särskilt sociala nätverk som inte kan klassas som elektroniska kommunikationstjänster, 
nätbaserade marknadsplatser som underlättar transaktioner mellan användare (såsom 
konsumenter eller företag) och andra värdtjänster, även när tjänsten tillhandahålls via 
molntjänster. 

(17) ▐

(18) Leverantörer av internetinfrastrukturtjänster som rör tilldelning av namn och nummer, 
såsom domännamnsregistratorer, domännamnsregister, leverantörer av▐ proxytjänster 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter 
av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 
11.3.2016, s. 1).
10 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn 
som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta 
och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk 
arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

12 Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om 
utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden (EUT L 328, 15.12.2009, s. 42).
13 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en 
europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).
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eller regionala internetregister för IP-adresser, är särskilt relevanta när det gäller att 
identifiera aktörer bakom skadliga eller hackade webbplatser. De innehar uppgifter 
som skulle kunna göra det möjligt att identifiera en person eller enhet som ligger 
bakom en webbplats som används för en brottslig verksamhet, eller offret för en 
brottslig verksamhet.

(18a) Order enligt denna förordning bör ställas till tjänsteleverantörernas huvudsakliga 
verksamhetsställe eller till rättsliga ombud som utsetts för detta ändamål när det 
gäller tjänsteleverantörer som inte har ett verksamhetsställe i någon av de 
medlemsstater som är bundna av denna förordning. När det gäller en 
tjänsteleverantör med verksamhetsställen i fler än en medlemsstat bör det 
huvudsakliga verksamhetsstället vara den plats i unionen där vederbörande har sin 
centrala förvaltning, såvida inte besluten om ändamålen och medlen för 
behandlingen av uppgifter fattas vid ett annat av den tjänsteleverantörens 
verksamhetsställen i unionen och det sistnämnda verksamhetsstället har befogenhet 
att få sådana beslut genomförda, då det verksamhetsställe som har fattat sådana 
beslut bör betraktas som det huvudsakliga verksamhetsstället.

(19) Genom denna förordning regleras endast insamling av▐ uppgifter som lagras av en 
tjänsteleverantör vid den tidpunkt då ▐ en europeisk utlämnandeorder eller 
bevarandeorder utfärdas. Den föreskriver ingen allmän datalagringsskyldighet och ger 
inte heller rätt till dataavlyssning eller inhämtande av uppgifter som lagras vid en 
senare tidpunkt än vid utfärdandet av en europeisk utlämnandeorder eller 
bevarandeorder.▐ 

(20) Denna förordning omfattar uppgiftskategorier såsom abonnentuppgifter, 
trafikuppgifter och innehållsdata. Sådana kategoriseringar är i linje med många 
medlemsstaters lagstiftning, unionsrätten såsom direktiv 2002/58/EG och domstolens 
rättspraxis samt internationell rätt, särskilt Europarådets konvention om 
it-brottslighet (CETS nr 185) (Budapestkonventionen).

(21) Det är lämpligt att avgränsa abonnentuppgifter som en särskild uppgiftskategori som 
används i denna förordning. Abonnentuppgifter efterfrågas för▐ att identifiera den 
bakomliggande användaren, och de medför en lägre grad av ingrepp i de 
grundläggande rättigheterna jämfört med andra, känsligare uppgiftskategorier.

(22) Trafikuppgifter, å andra sidan, efterfrågas i allmänhet för att få information som i 
högre grad inkräktar på den personliga integriteten, såsom användarens kontakter 
och vistelseort, och de kan användas för att fastställa en omfattande profil för en 
berörd person. Trafikuppgifter är därför jämförbara med innehållsdata när det 
gäller hur känsliga de är.

(22a) IP-adresser kan utgöra en avgörande utgångspunkt för brottsutredningar där en 
misstänkt persons identitet inte är känd. Enligt EU:s regelverk, såsom det tolkas av 
EU-domstolen, ska IP-adresser betraktas som personuppgifter och åtnjuta 
fullständigt skydd enligt EU:s regelverk om uppgiftsskydd. Dessutom kan de under 
vissa omständigheter betraktas som trafikuppgifter. I samband med en viss 
brottsutredning kan dock brottsbekämpande myndigheter begära en IP-adress med 
det enda syftet att identifiera användaren och, i ett senare skede, abonnentens eller 
den registrerade användarens namn eller adress. I sådana fall är det lämpligt att 
tillämpa samma system som för abonnentuppgifter enligt definitionen i denna 
förordning.
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(22b) Metadata kan behandlas och analyseras lättare än innehållsdata, eftersom de redan 
utformats i ett strukturerat och standardiserat format, men när metadata härrör 
från elektroniska kommunikationstjänster eller protokoll kan de också röja mycket 
känslig och personlig information. Om metadata från andra elektroniska 
kommunikationstjänster eller protokoll lagras, översänds, sprids eller utbyts genom 
respektive tjänster eller av tjänsteleverantörer, är det därför mycket viktigt att de 
anses utgöra innehållsdata.

(23) Alla uppgiftskategorier innehåller personuppgifter och omfattas därmed av 
skyddsåtgärder enligt unionens regelverk om uppgiftsskydd. Graden av inverkan på de 
grundläggande rättigheterna varierar dock mellan kategorierna, i synnerhet mellan 
abonnentuppgifter▐, å ena sidan, och trafikuppgifter och innehållsdata, å andra sidan. 
Abonnentuppgifter och IP-adresser skulle kunna vara användbara för att vid en 
utredning få de första ledtrådarna om en misstänkt persons identitet, medan 
trafikuppgifter och innehållsdata ofta är mer relevanta som bevismaterial som i 
slutändan kan leda till en fällande dom mot den misstänkta personen. Det är därför 
viktigt att alla dessa uppgiftskategorier omfattas av rättsakten. På grund av den 
varierande graden av ingrepp i de grundläggande rättigheterna införs olika 
skyddsåtgärder och villkor för inhämtande av sådana uppgifter.

(24) En europeisk utlämnandeorder och en europeisk bevarandeorder är utredningsåtgärder 
som bör utfärdas endast inom ramen för specifika straffrättsliga förfaranden rörande 
ett konkret brott som redan har ägt rum, efter en individuell bedömning av 
proportionaliteten och nödvändigheten i varje enskilt fall, med beaktande av den 
misstänkta eller tilltalade personens rättigheter.

(25) ▐

(26) Denna förordning bör tillämpas på tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i unionen, 
och de order som föreskrivs i denna förordning får utfärdas endast för uppgifter som 
hänför sig till tjänster som erbjuds i unionen. Tjänster som erbjuds uteslutande utanför 
unionen omfattas inte av denna förordning▐.

(27) För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en 
bedömning av huruvida det är uppenbart att tjänsteleverantören räknar med att 
erbjuda tjänster till registrerade – antingen juridiska eller fysiska personer – i en eller 
flera medlemsstater i unionen. Blotta åtkomsten till ett onlinegränssnitt, t.ex. åtkomst 
till en tjänsteleverantörs eller en mellanhands webbplats eller e-postadress eller andra 
kontaktuppgifter, eller användning av ett språk som också används i en medlemsstat, 
bör dock inte i sig räcka▐ för att säkerställa en sådan avsikt.

(28) En väsentlig anknytning till unionen bör också vara relevant för att fastställa 
tillämpningsområdet för den här förordningen. En sådan väsentlig anknytning till 
unionen bör anses föreligga om tjänsteleverantören har ett verksamhetsställe i 
unionen. I avsaknad av ett sådant verksamhetsställe bör kriteriet avseende en väsentlig 
anknytning bedömas på grundval av om det finns ett betydande antal användare i en 
eller flera medlemsstater, eller om verksamheten är fokuserad på en eller flera 
medlemsstater. Fokusering av verksamheten på en eller flera medlemsstater bör 
fastställas på grundval av alla relevanta omständigheter, t.ex. faktorer som användning 
av ett språk eller en valuta som i allmänhet används i den medlemsstaten, eller 
möjligheten att beställa varor eller tjänster.▐ 
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(28a) Situationer där det föreligger ett överhängande hot mot en persons liv eller fysiska 
integritet bör behandlas som nödsituationer och medge kortare tidsfrister för 
tjänsteleverantören och den verkställande myndigheten. Om en driftsstörning vid 
eller en förstörelse av kritisk infrastruktur direkt skulle innebära en överhängande 
risk för en persons liv eller fysiska integritet bör en sådan situation också behandlas 
som en nödsituation, i enlighet med unionsrätten.

 (29) En europeisk utlämnandeorder bör utfärdas endast om det är nödvändigt och 
proportionellt, med beaktande av den misstänkta eller tilltalade personens rättigheter 
och brottets svårhetsgrad. Vid bedömningen bör hänsyn tas till om den kunde ha 
begärts under samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende, om det finns 
tillräckliga skäl att anta att ett brott har begåtts som är tillräckligt allvarligt för att 
motivera gränsöverskridande utlämnande av uppgifter och med avseende på vilket 
den begärda informationen är av relevans för utredningen. Ordern bör vara 
begränsad till vad som är strikt nödvändigt för att uppnå det legitima målet att inhämta 
de relevanta och nödvändiga uppgifterna endast som bevis i det enskilda fallet och bör 
vara begränsad till uppgifter om specifika personer med en direkt koppling till det 
specifika förfarandet. Den direkta kopplingen mellan den person vars uppgifter 
begärs och ändamålet med det specifika förfarandet måste under alla 
omständigheter kunna påvisas.

(30) När en europeisk utlämnandeorder eller bevarandeorder utfärdas bör en rättslig 
myndighet alltid delta i antingen utfärdandet eller godkännandet av ordern. Med tanke 
på den mer känsliga karaktären hos trafikuppgifter och innehållsdata kräver 
utfärdande eller godkännande av en europeisk utlämnandeorder för dessa kategorier 
prövning av en domare. Eftersom abonnentuppgifter▐ är mindre känsliga kan en 
europeisk utlämnandeorder om utlämnande av dessa uppgifter dessutom utfärdas eller 
godkännas av behöriga allmänna åklagare, om de allmänna åklagarna i fråga kan 
fullgöra sina uppgifter på ett objektivt sätt. Om så föreskrivs i nationell lagstiftning 
kan verkställande av ordern kräva att en domstol i den verkställande staten 
involveras i förfarandet.

(30a) Den behöriga utfärdande myndigheten bör anses vara oberoende om den inte 
riskerar att direkt eller indirekt påtvingas yttre påbud eller anvisningar, särskilt från 
den verkställande makten, såsom en justitieminister, i samband med att ett beslut 
fattas. Ett sådant oberoende bör anses föreligga när den behöriga utfärdande 
myndigheten, på grundval av lämpliga lagstadgade regler och en institutionell ram, 
kan fullgöra sina uppgifter på ett objektivt sätt och agerar på ett oavhängigt sätt i 
fullgörandet av sina uppgifter inom ramen för utfärdandet av en europeisk 
utlämnandeorder eller bevarandeorder, med beaktande av samtliga omständigheter 
som talar till den berörda personens för- och nackdel och utan att riskera att den då 
den fattar sitt beslut påtvingas yttre påbud eller anvisningar.

(31) Av samma orsak måste en avgränsning göras avseende det materiella 
tillämpningsområdet för denna förordning: Order om utlämnande av 
abonnentuppgifter och IP-adresser med det enda syftet att identifiera personen kan 
utfärdas för alla brott, medan tillgång till trafikuppgifter och innehållsdata bör vara 
föremål för striktare krav med tanke på att dessa uppgifter är känsligare. Ett 
tröskelvärde möjliggör en mer proportionell hållning, tillsammans med ett antal andra 
förhands- och efterhandsvillkor och skyddsåtgärder som föreskrivs i denna 
förordning för att säkerställa respekt för proportionalitetsprincipen och de berörda 



PE642.987v02-00 14/63 RR\1220560SV.docx

SV

personernas rättigheter. Samtidigt bör tröskelvärdet inte begränsa instrumentets 
effektivitet och dess användning bland berörda aktörer. Genom att tillåta utfärdande av 
order för utredningar av brott med maximistraff på minst tre års fängelse begränsas 
instrumentets tillämpningsområde till allvarligare brott, utan att i alltför hög grad 
påverka aktörernas möjligheter att använda instrumentet. Tillämpningsområdet 
omfattar inte ett betydande antal brott som medlemsstaterna anser vara mindre 
allvarliga, vilket uttrycks genom kortare maximistraff. Tack vare detta blir 
förordningen också lätt att tillämpa i praktiken.

(32) Vid vissa typer av brott finns informationen vanligen tillgänglig endast i elektronisk 
form, vilket kan göra den särskilt kortlivad. Detta är fallet när det gäller it-relaterade 
brott – även sådana som inte kan betraktas som allvarliga i sig, men som kan orsaka 
omfattande eller betydande skador, däribland särskilt fall med liten enskild inverkan 
men stor volym och total skadeverkan. I de flesta fall där brottet har begåtts med hjälp 
av ett informationssystem skulle en tillämpning av samma tröskelvärde som för andra 
typer av brott för det mesta leda till straffrihet. Detta motiverar att förordningen 
tillämpas på sådana brott även när maximistraffet understiger tre års fängelse. 
Terrorismrelaterade brott som beskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/54114 och brott i fråga om sexuella övergrepp mot och sexuell 
exploatering av barn som beskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU15 kräver inte heller ett lägsta maximistraff på tre år.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Det hänvisas till immunitet och privilegier – som kan avse kategorier av personer 
(t.ex. diplomater) eller särskilt skyddade förhållanden (t.ex. rätten till förtrolig 
kommunikation mellan advokat och klient, källskydd) eller regler om tryckfrihet och 
yttrandefrihet i andra medier – i andra instrument för ömsesidigt erkännande, såsom 
den europeiska utredningsordern. Det finns ingen gemensam definition av vad som 
utgör immunitet eller privilegier i unionsrätten. Den exakta definitionen av dessa 
begrepp överlåts således till nationell rätt. Detta kan omfatta skydd som gäller för 
medicinska yrken (t.ex. läkare) och juridiska yrken, präster eller på annat sätt 
skyddade rådgivare, men även regler om pressfrihet och yttrandefrihet i andra 
medier (t.ex. journalister), även om de inte nödvändigtvis betraktas som former av 
privilegier eller immunitet. Den tillämpliga nationella lagstiftningen bör således 
beaktas redan vid tidpunkten för utfärdandet av ordern, eftersom den utfärdande 
myndigheten får utfärda ordern endast om den kunde ha begärts under samma 
förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende. Utöver denna grundläggande princip 
bör immunitet och privilegier som skyddar uppgifter i den verkställande staten i 
möjligaste mån beaktas i den utfärdande staten på samma sätt som om de vore 
föreskrivna i den utfärdande statens nationella lagstiftning. Detta är särskilt relevant 
om lagen i den verkställande medlemsstaten föreskriver en högre skyddsnivå än den 
utfärdande statens lagstiftning.▐ Som en ytterligare skyddsåtgärd bör dessa aspekter 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, 
om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 
31.3.2017 s. 6).
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 
2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).
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inte beaktas bara när ordern utfärdas, utan även senare, under anmälningsförfarandet 
eller då de berörda uppgifternas relevans och tillåtlighet bedöms i det relevanta skedet 
av det straffrättsliga förfarandet och, om ett verkställighetsförfarande äger rum, av den 
verkställande myndigheten.

(36) En europeisk bevarandeorder kan utfärdas för alla brott, om den kunde ha begärts 
under samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende i den utfärdande staten 
och om det finns tillräckliga skäl att anta att ett brott har begåtts som är tillräckligt 
allvarligt för att motivera gränsöverskridande bevarande av uppgifter och med 
avseende på vilket den begärda informationen är av relevans för utredningen 
i fråga. Den måste vara begränsad till uppgifter om specifika personer med en direkt 
koppling till de specifika förfaranden som avses i denna förordning, och den direkta 
kopplingen mellan den person vars uppgifter begärs och ändamålet med det 
specifika förfarandet måste under alla omständigheter kunna påvisas. Syftet med 
europeiska bevarandeorder är att förhindra avlägsnande, radering eller ändring av 
relevanta uppgifter i situationer där utlämnandet av dessa uppgifter kan ta längre tid.

(37) Europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder bör ställas till det huvudsakliga 
verksamhetsställe för tjänsteleverantören där den registeransvarige befinner sig, 
eller, om tjänsteleverantören inte har något verksamhetsställe i unionen eller i 
någon av de medlemsstater som är bundna av denna förordning, till dess rättsliga 
ombud, utsett av tjänsteleverantören. Samtidigt bör de ställas direkt till den 
verkställande myndigheten.

(38) Den europeiska utlämnandeordern och bevarandeordern bör översändas▐ genom ett 
intyg om en europeisk utlämnandeorder eller ett intyg om en europeisk 
bevarandeorder. Intyget bör innehålla samma obligatoriska information som ordern▐. 
Vid behov bör ett intyg översättas till det officiella språket (eller ett av dem) i den 
verkställande staten och för tjänsteleverantören, eller till ett annat officiellt språk 
som medlemsstaten eller tjänsteleverantören har uppgett att den godtar. I detta 
avseende bör medlemsstaterna när som helst genom en förklaring som ges in till 
kommissionen få ange att de skulle godta översättningar av intyg om en europeisk 
utlämnandeorder och intyg om en europeisk bevarandeorder på ett eller flera av 
unionens officiella språk som inte utgör det officiella språket eller de officiella 
språken i den medlemsstaten. Kommissionen bör göra förklaringarna tillgängliga 
för samtliga medlemsstater och för det europeiska straffrättsliga nätverket.

(39) Den behöriga utfärdande myndigheten bör översända intyget om en europeisk 
utlämnandeorder eller intyget om en europeisk bevarandeorder direkt till mottagarna 
via ett gemensamt europeiskt system för digitalt utbyte inrättat av kommissionen 
senast [den dag då denna förordning börjar tillämpas]. Detta system bör möjliggöra 
säkra kanaler för hantering av auktoriserad gränsöverskridande kommunikation, 
autentisering och översändande av order och begärda uppgifter mellan behöriga 
myndigheter och tjänsteleverantörer, genom att garantera ett effektivt, tillförlitligt 
och smidigt utbyte av relevant information och en hög nivå av säkerhet, sekretess 
och integritet samt nödvändigt skydd av privatlivet och personuppgifter i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172516, förordning 

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 
beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
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(EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och direktiv 2002/58/EG. I detta syfte bör 
öppen och allmänt använd modern teknik för elektroniska signaturer och kryptering 
tillämpas. Systemet bör också göra det möjligt för mottagarna att få fram en skriftlig 
uppteckning▐ som ger förutsättningar för mottagarna att fastställa äktheten med 
avseende på ordern och den utfärdande myndigheten, i enlighet med reglerna om 
skydd av personuppgifter.

(39a) Om tjänsteleverantörer eller medlemsstater redan har inrättat särskilda system eller 
andra säkra kanaler för hantering av begäranden om uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål bör det vara möjligt att koppla samman sådana system 
eller kanaler med detta gemensamma europeiska system för digitalt utbyte.

 (40) Vid mottagandet av ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för 
abonnentuppgifter eller IP-adresser med det enda syftet att identifiera en person, bör 
tjänsteleverantören säkerställa att de begärda uppgifterna översänds till den 
utfärdande myndigheten senast 10 dagar efter mottagandet av intyget och inom 16 
timmar i nödsituationer. Om den verkställande myndigheten beslutar att åberopa 
någon av grunderna för icke-erkännande eller uteblivet verkställande enligt denna 
förordning inom tidsfristerna, bör den omedelbart underrätta den utfärdande 
myndigheten och tjänsteleverantören om sitt beslut. Den utfärdande myndigheten 
bör radera uppgifterna. Om de begärda uppgifterna ännu inte har översänts till den 
utfärdande myndigheten får den mottagande tjänsteleverantören inte översända 
uppgifterna. 

(40a) Vid mottagandet av ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för trafikuppgifter 
eller innehållsdata bör tjänsteleverantören agera snabbt för att bevara de begärda 
uppgifterna. Om den verkställande myndigheten har åberopat någon av grunderna 
för icke-erkännande eller uteblivet verkställande enligt denna förordning inom 
tidsfristerna, bör den omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten och 
tjänsteleverantören om sitt beslut. Om den utfärdande staten är föremål för ett 
förfarande enligt artikel 7.1 eller 7.2 i EU-fördraget bör tjänsteleverantören 
översända de begärda uppgifterna först efter att ha erhållit den verkställande 
myndighetens uttryckliga skriftliga godkännande. Om den verkställande 
myndigheten inte har åberopat någon av de grunder som förtecknas i denna 
förordning inom tidsfristerna bör tjänsteleverantören, utan att det påverkar denna 
särskilda bestämmelse, säkerställa att de begärda uppgifterna omedelbart översänds 
direkt till den utfärdande myndigheten eller de brottsbekämpande myndigheterna 
enligt vad som anges i intyget om en europeisk utlämnandeorder. 

(41) ▐

(42) Vid mottagande av ett intyg om en europeisk bevarandeorder bör tjänsteleverantören 
agera snabbt för att bevara de begärda uppgifterna i högst 60 dagar. Perioden på 60 
dagar har beräknats för att göra det möjligt att inleda en officiell begäran om 
utlämnande. Den får bara förlängas med ytterligare 30 dagar, om det är nödvändigt 
för att möjliggöra ytterligare bedömning av uppgifternas relevans i de pågående 
utredningarna för att förhindra att potentiellt relevanta uppgifter går förlorade 
innan den europeiska bevarandeordern upphör att gälla. Om den utfärdande 
myndigheten inom dessa perioder översänder den efterföljande europeiska 
utlämnandeordern till mottagarna bör tjänsteleverantören fortsätta att bevara 
uppgifterna så länge som det är nödvändigt för verkställandet av den europeiska 
utlämnandeordern. 
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(42a) För att göra det möjligt för tjänsteleverantören att hantera problem är det 
nödvändigt att upprätta ett förfarande för kommunikation för att begära 
förtydliganden eller, vid behov, korrigering från den utfärdande myndighetens sida, 
i fall där intyget om en europeisk utlämnandeorder eller intyget om en europeisk 
bevarandeorder eventuellt är ofullständigt vad gäller form eller innehåll, innehåller 
uppenbara fel eller saknar information som krävs för att verkställa ordern. Vidare 
kan det förekomma situationer där tjänsteleverantören inte kan tillhandahålla 
informationen i fall av force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas 
tjänsteleverantören, eller där tjänsteleverantören inte kan tillhandahålla den på ett 
uttömmande sätt eller i rätt tid av något annat skäl. Sådana skäl kan vara tekniska 
eller operativa (t.ex. operativa begränsningar för små och medelstora företag). I 
dessa fall bör tjänsteleverantören också svara de utfärdande myndigheterna med 
vederbörliga motiveringar, samt om den anser att ordern är uppenbart oskälig eller 
orimlig. T.ex. skulle en order om utlämnande av uppgifter avseende en odefinierad 
grupp människor i ett geografiskt område eller utan koppling till konkreta 
straffrättsliga förfaranden på ett uppenbart sätt strida mot villkoren för utfärdande 
av en europeisk utlämnandeorder eller en europeisk bevarandeorder. I breda 
ordalag bör kommunikationsförfarandet alltså göra det möjligt för den utfärdande 
myndigheten att korrigera eller ompröva intyget om en europeisk utlämnandeorder 
eller intyget om en europeisk bevarandeorder i ett tidigt skede. Vid behov av 
förtydliganden eller korrigering bör den utfärdande myndigheten reagera snabbt 
och senast inom fem dagar. Om den utfärdande myndigheten inte reagerar bör 
ordern anses ogiltig. Om de relevanta villkoren är uppfyllda bör den utfärdande 
myndigheten fastställa en ny tidsfrist eller dra tillbaka ordern. För att garantera att 
uppgifterna finns tillgängliga bör tjänsteleverantören om möjligt bevara de begärda 
uppgifterna under detta förfarande.

(42b) Utan hinder av principen om ömsesidigt förtroende bör den verkställande 
myndigheten få vägra erkännande av verkställande av en europeisk 
utlämnandeorder, om en sådan vägran grundas på att villkoren för utfärdande av 
en europeisk utlämnandeorder enligt denna förordning inte är uppfyllda eller på 
andra särskilda grunder förtecknade i denna förordning.

(42c) Ne bis in idem-principen är en grundläggande rättsprincip i unionen som erkänns i 
stadgan och vidareutvecklas i domstolens rättspraxis. Den verkställande 
myndigheten bör därför, när den bedömer en europeisk utlämnandeorder, vägra att 
verkställa den om dess verkställande skulle strida mot den principen.

(42d) Vidare bör den verkställande myndigheten vägra att verkställa en europeisk 
utlämnandeorder om myndigheten när den bedömer ordern har goda skäl att anta 
att verkställandet av den inte skulle vara förenligt med medlemsstatens skyldigheter 
enligt artikel 6 i EU-fördraget och stadgan.

(42e) Om erkännandet eller verkställandet av en europeisk utlämnandeorder skulle 
innebära ett brott mot immunitet eller privilegier i den verkställande staten bör den 
verkställande myndigheten också vägra ordern i fall där denna bedöms av den 
verkställande myndigheten.

(42f) Eftersom europeiska utlämnandeorder för trafikuppgifter och innehållsdata i högre 
grad är av inkräktande karaktär bör den verkställande myndigheten ha ytterligare 
möjliga grunder att tillgå för icke-erkännande och uteblivet verkställande för dessa 
uppgiftskategorier.
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(43) Eftersom information till den person vars uppgifter begärs är en nödvändig 
förutsättning när det gäller att upprätthålla rätten till skydd av uppgifter och rätten 
till försvar, för att få till stånd effektiv granskning och rättslig prövning, i enlighet 
med artikel 6 i EU-fördraget och stadgan, bör tjänsteleverantören utan onödigt 
dröjsmål informera den person vars uppgifter begärs▐. När tjänsteleverantören 
informerar personen bör den vidta de senaste operativa och tekniska åtgärder som 
krävs för att säkerställa säkerheten, sekretessen och integriteten för intyget om en 
europeisk utlämnandeorder eller intyget om en europeisk bevarandeorder och för de 
uppgifter som lämnas ut eller bevaras. 

(43a) Så länge det är nödvändigt och proportionellt, för att inte hindra de relevanta 
straffrättsliga förfarandena eller för att skydda en annan persons grundläggande 
rättigheter, får den utfärdande myndigheten – med vederbörligt beaktande av 
åtgärdens inverkan på de grundläggande rättigheterna för den person vars uppgifter 
begärs – begära att tjänsteleverantören ska avstå från att informera den person vars 
uppgifter begärs, på grundval av ett domstolsbeslut som bör vara vederbörligen 
motiverat, inbegripa en angivelse av sekretesskravets varaktighet samt bli föremål 
för regelbunden omprövning. Om den utfärdande myndigheten begär att 
tjänsteleverantören ska avstå från att informera personen bör den utfärdande 
myndigheten utan onödigt dröjsmål informera den person vars uppgifter begärs om 
utlämnandet eller bevarandet av uppgifter. Tillhandahållandet av denna 
information kan skjutas upp så länge som är nödvändigt och proportionellt, med 
beaktande av den misstänkta och tilltalade personens rättigheter och utan att det 
påverkar rätten till försvar och effektiva rättsmedel. Användarinformation bör 
inbegripa information om tillgängliga rättsmedel enligt vad som avses i denna 
förordning.

(43b) Elektronisk information som inhämtats i enlighet med denna förordning bör inte 
användas för andra förfaranden än dem för vilka den inhämtades i enlighet med 
denna förordning, utom när det föreligger ett överhängande hot mot en persons liv 
eller fysiska integritet. Om en driftsstörning vid eller en förstörelse av kritisk 
infrastruktur direkt skulle innebära en överhängande risk för en persons liv eller 
fysiska integritet bör en sådan situation också behandlas som ett överhängande hot 
mot en persons liv eller fysiska integritet, i enlighet med unionsrätten.

(43c) Elektronisk information som har samlats in i strid med något av de villkor som 
förtecknas i denna förordning bör raderas utan onödigt dröjsmål. Elektronisk 
information som inte längre är nödvändig för den utredning eller lagföring som den 
har utlämnats eller bevarats för, inbegripet eventuella överklaganden, bör också 
omedelbart raderas, såvida detta inte skulle påverka den misstänkta eller tilltalade 
personens rättigheter till försvar. I detta syfte bör det införas regelbundna översyner 
av behovet att lagra den elektroniska informationen. Den person vars uppgifter 
begärts bör informeras om raderingen.

(43d) Elektronisk information som har samlats in i strid med denna förordning bör inte 
vara tillåtlig i domstol. Detta bör även omfatta samtliga fall där kriterierna enligt 
denna förordning inte är uppfyllda. Om elektronisk information har inhämtats 
innan någon av grunderna för icke-erkännande enligt denna förordning har 
åberopats bör den inte heller vara tillåtlig i domstol. När de behöriga rättsliga 
myndigheterna bedömer tillåtligheten för elektronisk information som inhämtats i 
enlighet med denna förordning bör de i förfarandets samtliga stadier säkerställa att 
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rättigheterna till försvar och ett rättvist förfarande respekteras. Vid denna 
bedömning bör de behöriga rättsliga myndigheterna också ta vederbörlig hänsyn till 
huruvida kriterierna enligt denna förordning är uppfyllda, särskilt om de begärda 
uppgifterna skulle vara skyddade genom immunitet eller privilegier.

(43e) Om tjänsteleverantören så begär bör den utfärdande staten ersätta 
tjänsteleverantörens motiverade kostnader med anknytning till verkställandet av den 
europeiska utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern. I detta syfte 
bör medlemsstaterna informera kommissionen om reglerna för ersättning, vilka 
kommissionen bör offentliggöra. Om tjänsteleverantören av praktiska skäl – t.ex. 
tjänsteleverantörens ekonomiska storlek, olika språkordningar mellan den 
utfärdande staten och den verkställande staten eller olika nationella regler för 
ersättning av kostnader mellan dessa stater – hindras avsevärt från att kräva 
ersättning för kostnader med anknytning till verkställandet av en europeisk 
utlämnandeorder eller en europeisk utredningsorder från den utfärdande staten, bör 
tjänsteleverantören ha rätt att kräva ersättning för kostnaderna från den 
verkställande staten. Om tjänsteleverantören väljer den verkställande staten bör den 
utfärdande staten ersätta den verkställande staten för dessa kostnader.

(43f) Medlemsstaterna bör fastställa regler om påföljder för överträdelser av 
skyldigheterna enligt denna förordning. Dessa påföljder bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. Vid fastställandet av lämpliga påföljder för 
tjänsteleverantörers överträdelser bör de behöriga myndigheterna beakta alla 
relevanta omständigheter, såsom överträdelsens art, allvarlighetsgrad och 
varaktighet, huruvida den begicks avsiktligen eller genom försummelse samt 
huruvida tjänsteleverantören har hållits ansvarig för liknande tidigare 
överträdelser. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 
mikroföretag.

(43g) Om en tjänsteleverantör handlar med tillbörlig aktsamhet, särskilt när det gäller 
dataskyddsskyldigheter, och begärt förtydliganden eller motiveringar från den 
utfärdande myndigheten i enlighet med denna förordning, bör den inte hållas 
ansvarig för konsekvenserna av eventuella förseningar. Dessutom bör påföljder som 
tillämpas på överträdelser av tjänsteleverantörers skyldigheter enligt denna 
förordning upphävas om en order har bestridits med framgång i enlighet med denna 
förordning. 

(44) Om tjänsteleverantören inte efterlever ett intyg om en europeisk utlämnandeorder 
inom tidsfristerna eller ett intyg om en europeisk bevarandeorder, utan att lämna 
tillräckliga skäl, och om den verkställande myndigheten, när det gäller intyget om 
en europeisk utlämnandeorder, inte har åberopat någon av de grunder som 
föreskrivs i denna förordning, får den utfärdande myndigheten begära att den 
behöriga myndigheten i den verkställande staten verkställer ordern. I sådana fall bör 
den verkställande staten formellt kräva att tjänsteleverantören efterlever ordern och 
informera tjänsteleverantören om möjligheten att motsätta sig verkställandet genom 
att åberopa någon av de grunder som tjänsteleverantören har att tillgå för 
korrigering eller omprövning av ordern, i enlighet med denna förordning. Om en 
tjänsteleverantör fortfarande inte fullgör sina skyldigheter bör medlemsstaterna 
ålägga påföljder i enlighet med denna förordning.

(45) ▐
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(46) ▐

(47) Utöver de enskilda personer vars uppgifter begärs kan lagarna i ett tredjeland 
påverkas av utredningsåtgärden. I sådana situationer skulle rättsligt samarbete enligt 
internationella avtal generellt vara det lämpligaste sättet att begära elektronisk 
information när det uppstår lagkonflikter gentemot tredjeländer. Utan att det 
påverkar sådana internationella avtal och i syfte att säkerställa samförstånd i fråga 
om tredjeländers suveräna intressen, skydda den berörda personen och hantera 
tjänsteleverantörers motstridiga skyldigheter, föreskriver detta instrument en särskild 
mekanism för▐ prövning ifall tjänsteleverantören eller den verkställande 
myndigheten anser att efterlevnad av en europeisk utlämnandeorder eller en 
europeisk bevarandeorder skulle strida mot tillämpliga lagar i ett tredjeland vilka 
förbjuder utlämnande av de berörda uppgifterna.

(48) I detta syfte bör den tjänsteleverantör eller verkställande myndighet som anser att 
den europeiska utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern i ett visst 
fall skulle medföra en överträdelse av en rättslig skyldighet enligt lagstiftningen i ett 
tredjeland meddela den utfärdande myndigheten och de relevanta mottagarna utan 
onödigt dröjsmål och senast 10 dagar efter mottagandet av ordern, och därmed 
avbryta verkställandet av ordern. Detta meddelande bör inbegripa alla relevanta 
uppgifter om lagstiftningen i tredjelandet, lagstiftningens tillämplighet i det aktuella 
fallet och vari den motstridiga skyldigheten består. Den utfärdande myndigheten bör 
därefter, inom tio dagar efter mottagandet av meddelandet, ompröva den europeiska 
utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern, med beaktande av kriterier 
som inbegriper de intressen som skyddas av den berörda lagstiftningen, 
anknytningen mellan brottmålet och tredjelandet, anknytningen mellan 
tjänsteleverantören och tredjelandet, den utfärdande statens intressen av att 
inhämta den elektroniska informationen samt de möjliga konsekvenserna för 
mottagarna om den europeiska utlämnandeordern eller den europeiska 
bevarandeordern efterlevs. Under detta förfarande bör de begärda uppgifterna om 
möjligt bevaras.

(48a) Den utfärdande myndigheten bör kunna dra tillbaka, upprätthålla eller ändra 
ordern där så är nödvändigt, för att ge verkan åt de relevanta kriterierna. I händelse 
av tillbakadragande bör den utfärdande myndigheten omedelbart informera 
mottagarna om tillbakadragandet. Om den utfärdande myndigheten beslutar att 
upprätthålla ordern bör den informera mottagarna om sitt beslut. Den verkställande 
myndigheten bör, med vederbörligt beaktande av den utfärdande myndighetens 
beslut, fatta ett slutgiltigt beslut på grundval av de kriterier som förtecknas i denna 
förordning inom tio dagar efter att ha mottagit den utfärdande myndighetens beslut 
samt informera den utfärdande myndigheten och tjänsteleverantören om sitt 
slutgiltiga beslut.

(49) När den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten avgör om det 
föreligger en motstridig skyldighet i de särskilda omständigheterna i det granskade 
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fallet bör de efterfråga information från den behöriga myndigheten i tredjelandet, 
t.ex. om prövningen väcker frågor om tolkningen av lagstiftningen i det berörda 
tredjelandet, i överensstämmelse med direktiv (EU) 2016/680, i den mån detta inte 
utgör hinder för de tidsfrister som föreskrivs i denna förordning.

(50) Sakkunskap om tolkning kan också tillhandahållas genom expertutlåtanden, om 
sådana finns tillgängliga. Information och rättspraxis avseende tolkningen av ett 
tredjelands lagstiftning och om konfliktförfaranden i medlemsstaterna bör göras 
tillgänglig på en central plattform såsom Sirius-projektet och/eller det europeiska 
rättsliga nätverket, så att man kan dra nytta av erfarenheter och sakkunskap som 
samlats in▐ om samma eller liknande frågor. Det bör inte förhindra ett förnyat samråd 
med tredjelandet i tillämpliga fall.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ I enlighet med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna är det väsentligt att alla personer vars uppgifter har begärts genom en 
europeisk utlämnandeorder eller en europeisk bevarandeorder har rätt till ett 
effektivt rättsmedel mot sådana order i den utfärdande och verkställande staten i 
enlighet med nationell rätt, inbegripet möjligheten att bestrida orderns laglighet, 
inklusive dess nödvändighet och proportionalitet, utan att det påverkar tillgängliga 
rättsmedel enligt förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680. De 
materiella grunderna för utfärdandet av den europeiska utlämnandeordern eller 
den europeiska bevarandeordern bör bestridas i den utfärdande staten, utan att det 
påverkar garantierna avseende de grundläggande rättigheterna i den verkställande 
staten. Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten bör vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att information i god tid ges om möjligheterna till 
rättsmedel enligt nationell lagstiftning, inklusive information om när sådana 
rättsmedel blir tillämpliga, och se till att de kan utövas i praktiken.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) För att övervaka denna förordnings utfall, resultat och effekter bör kommissionen 
offentliggöra en årsrapport om det föregående kalenderåret på grundval av 
uppgifter som erhållits från medlemsstaterna. För detta ändamål bör 
medlemsstaterna samla in och upprätthålla heltäckande statistik från de relevanta 
myndigheterna om olika aspekter av denna förordning, per typ av begärd uppgift, 
mottagare (mottagande verkställande myndighet) och typ av mottagande 
tjänsteleverantör [elektroniska kommunikationstjänster, informationssamhällets 
tjänster eller tjänster för internetdomännamn och IP-numrering (såsom IP-
adressleverantörer, domännamnsregister, domännamnsregistratorer eller relaterade 
proxytjänster)] och huruvida det var en nödsituation eller inte. I tillämpliga fall bör 
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de insamlade uppgifterna även innehålla de grunder för icke-erkännande eller 
uteblivet verkställande som åberopats, de rättsmedel som använts, de påföljder som 
ålagts, de kostnader som tjänsteleverantören begär ersättning för och det 
verkställighetsförfarande som inletts.

(58) Kommissionen bör göra en utvärdering av denna förordning som bör grunda sig på de 
fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, enhetlighet och mervärde för 
EU, ligga till grund för konsekvensbedömningar och inbegripa en utvärdering av 
användningen av undantag (undantag i nödsituationer, undantag från principen 
om användarinformation) samt en bedömning av hur det gemensamma europeiska 
systemet för utbyte fungerar och av hur denna förordning fungerar i förhållande till 
direktiv 2014/41/EU. Information bör samlas in regelbundet för utvärderingen av 
denna förordning.

(59) Användningen av redan översatta och standardiserade formulär underlättar samarbetet 
och informationsutbytet mellan olika rättsliga myndigheter samt med 
tjänsteleverantörer, vilket möjliggör ett snabbare och effektivare översändande av 
elektronisk information på ett användarvänligt sätt. Sådana formulär skulle också 
kunna minska översättningskostnaderna och bidra till en hög kvalitetsstandard. 
Svarsformulär bör likaledes möjliggöra ett standardiserat informationsutbyte▐. 
Formulären bör också underlätta insamlingen av statistik.

(60) ▐

(61) En åtgärd som grundar sig på denna förordning bör inte ersätta en europeisk 
utredningsorder i enlighet med▐ direktiv 2014/41/EU eller förfaranden för ömsesidig 
rättslig hjälp vad gäller inhämtande av elektronisk information. Medlemsstaternas 
myndigheter bör välja det verktyg som är bäst lämpat för deras situation – de kan 
föredra att använda en europeisk utredningsorder när de begär flera olika typer av 
utredningsåtgärder som omfattar utlämnande av elektronisk information från en 
annan medlemsstat men även andra åtgärder.

(62) ▐

(63) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att förbättra säkring och inhämtande 
av elektronisk information över gränserna, på grund av dess gränsöverskridande 
karaktär inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare 
kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(64) I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning 
med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland 
meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning, och 
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet deltar Förenade 
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kungariket inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller 
tillämplig på Förenade kungariket.

(65) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till 
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller 
tillämplig på Danmark.

(66) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172517 och avgav ett yttrande 
den 6 november 201918.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och 
beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
18 Europeiska datatillsynsmannens yttrande 7/2019 om förslag om europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (6 november 2019).
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Kapitel 1: Syfte, definitioner och tillämpningsområde

Artikel 1

Syfte

1. I denna förordning fastställs regler enligt vilka en medlemsstats myndighet, i ett 
straffrättsligt förfarande, får beordra en tjänsteleverantör som erbjuder tjänster i 
unionen och som har ett verksamhetsställe eller, om den inte har något 
verksamhetsställe, är rättsligt representerad i en annan medlemsstat att lämna ut 
eller bevara elektronisk information som kan användas som bevis, oavsett var 
uppgifterna finns. 

` Medlemsstaternas myndigheter får inte utfärda inhemska order med 
extraterritoriella effekter för utlämnande eller bevarande av elektronisk 
information som skulle kunna begäras på grundval av denna förordning.

1a. Utfärdande av en europeisk utlämnandeorder eller bevarandeorder får också 
begäras för en misstänkt eller tilltalad persons räkning, inom ramen för de 
rättigheter som är tillämpliga på försvaret i överensstämmelse med nationella 
straffrättsliga förfaranden.

2. Denna förordning får inte medföra någon ändring av skyldigheten att respektera de 
grundläggande rättigheter och rättsprinciper som återges i stadgan och i artikel 6 i 
EU-fördraget, bland annat rätten till försvar för personer som är föremål för 
straffrättsliga förfaranden, och alla skyldigheter som åligger brottsbekämpande 
myndigheter, rättsliga myndigheter eller tjänsteleverantörer i detta avseende ska 
kvarstå opåverkade.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. europeisk utlämnandeorder: ett▐ beslut som har utfärdats eller godkänts av en 
rättslig myndighet i en medlemsstat (nedan kallad den utfärdande staten) ställt till 
en tjänsteleverantör som erbjuder tjänster i unionen och som har ett 
verksamhetsställe eller är rättsligt representerad i en annan medlemsstat som är 
bunden av denna förordning (nedan kallad den verkställande staten) om att lämna 
ut elektronisk information.

2. europeisk bevarandeorder: ett▐ beslut som har utfärdats eller godkänts av en 
rättslig myndighet i en medlemsstat (nedan kallad den utfärdande staten) ställt till 
en tjänsteleverantör som erbjuder tjänster i unionen och som har ett 
verksamhetsställe eller är rättsligt representerad i en annan medlemsstat som är 
bunden av denna förordning (nedan kallad den verkställande staten) om att bevara 
elektronisk information i avvaktan på en efterföljande begäran om utlämnande.
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3.  tjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en eller flera av 
följande kategorier av tjänster och, när det gäller personuppgifter, är 
personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679:

a) Elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.4 i [direktiv 
om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation]. 

b) Informationssamhällets tjänster enligt definitionen i artikel 1.1 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/153519, för vilka datalagring 
är en väsentlig del av den tjänst som tillhandahålls användaren▐.

c) Tjänster för internetdomännamn och IP-numrering, såsom IP-
adressleverantörer, domännamnsregister, domännamnsregistratorer samt 
relaterade▐ proxytjänster.

4. erbjuda tjänster i unionen: 

a) att göra det möjligt för juridiska och fysiska personer i en eller flera 
medlemsstater att använda de tjänster som anges i punkt 3, och

b) att ha en väsentlig anknytning till den eller de medlemsstater som avses i led a; 
en sådan väsentlig anknytning till unionen ska anses föreligga om 
tjänsteleverantören har ett verksamhetsställe i unionen eller, i avsaknad av 
ett sådant verksamhetsställe, på grundval av att det finns ett betydande antal 
användare i en eller flera medlemsstater eller att verksamheten riktas till en 
eller flera medlemsstater. 

5. huvudsakligt verksamhetsställe: när det gäller en tjänsteleverantör med 
verksamhetsställen i fler än en medlemsstat, den plats i unionen där vederbörande 
har sin centrala förvaltning, såvida inte besluten om ändamålen och medlen för 
behandlingen av uppgifter fattas vid ett annat av tjänsteleverantörens 
verksamhetsställen i unionen och det sistnämnda verksamhetsstället har 
befogenhet att få sådana beslut genomförda, då det verksamhetsställe som har 
fattat sådana beslut ska betraktas som det huvudsakliga verksamhetsstället. 

6. elektronisk information: abonnentuppgifter, trafikuppgifter eller innehållsdata 
som lagligen lagras▐ av en tjänsteleverantör▐ vid tidpunkten för utfärdande av en 
europeisk utlämnandeorder eller bevarandeorder som begärs i syfte att användas 
som bevis under utredningen, lagföringen och rättegången med anknytning till ett 
brott i en medlemsstat, i enlighet med nationell rätt.

7. abonnentuppgifter: alla uppgifter som samlas in inom den normala 
affärsverksamheten om angivet namn, födelsedatum, postadress eller geografisk 
adress, fakturerings- och betalningsuppgifter, telefonnummer eller e-postadress som 
identifierar abonnenten eller kunden samt den typ av tjänst som tillhandahålls och 

19 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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varaktigheten för avtalet med tjänsteleverantören, och som är strikt nödvändiga 
för det enda syftet att identifiera användaren av tjänsten. 

8.  trafikuppgifter: uppgifter som samlas in inom den normala affärsverksamheten 
och som rör 

a) den typ av tjänst som tillhandahålls och dess varaktighet när det gäller 
tekniska data och uppgifter om relaterade tekniska åtgärder eller gränssnitt som 
använts av eller tillhandahållits abonnenten eller kunden, samt uppgifter som rör 
valideringen av tjänsteanvändningen, förutom lösenord eller andra 
autentiseringsmetoder som används i stället för ett lösenord och som tillhandahålls 
av användaren eller skapas på dennes begäran,

b) tidpunkten för när användares åtkomst till en tjänst inleds och upphör, 
såsom datum och klockslag för användningen, eller inloggningen på och 
utloggningen från tjänsten,

c) metadata från elektronisk kommunikation som behandlas i ett nätverk för 
elektronisk kommunikation i syfte att översända, sprida eller utbyta innehåll från 
elektronisk kommunikation, inklusive data som används för att spåra och 
identifiera källan till och destinationen för ett meddelande, data om lokaliseringen 
av den terminalutrustning som används i samband med tillhandahållandet av 
tjänster för elektronisk kommunikation samt datum och klockslag för och 
varaktigheten och typen av kommunikation.

9. ▐

10. innehållsdata: de uppgifter som tjänsteleverantören lagrar i digital form, t.ex. text, 
röst, video, bilder och ljud, med undantag för abonnentuppgifter och trafikuppgifter.

11. informationssystem: informationssystem enligt definitionen i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU20. 

12. utfärdande stat: den medlemsstat i vilken den europeiska utlämnandeordern eller den 
europeiska bevarandeordern utfärdas.

12a. utfärdande myndighet: den myndighet i den utfärdande staten som i det berörda 
fallet är behörig att utfärda den europeiska utlämnandeordern eller den 
europeiska bevarandeordern.

13. verkställande stat: den medlemsstat i vilken tjänsteleverantören har ett 
verksamhetsställe eller är rättsligt representerad och till vilken den europeiska 
utlämnandeordern och intyget om den europeiska utlämnandeordern eller den 
europeiska bevarandeordern och intyget om den europeiska bevarandeordern 
översänds för anmälan och verkställighet av ordern i enlighet med denna 
förordning. 

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot 
informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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 14. verkställande myndighet: den behöriga myndighet i den verkställande staten till 
vilken den europeiska utlämnandeordern och intyget om den europeiska 
utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern och intyget om den 
europeiska bevarandeordern översänds av den utfärdande myndigheten för anmälan 
och verkställighet av ordern i enlighet med denna förordning; när så föreskrivs i 
nationell lagstiftning får den verkställande myndigheten vara en 
domstolsmyndighet i den verkställande staten.

 15. nödsituationer: situationer där det råder ett överhängande hot mot en persons liv eller 
fysiska integritet▐.

Artikel 3
Tillämpningsområde

1. Denna förordning ska tillämpas på medlemsstater och tjänsteleverantörer som 
erbjuder tjänster i en eller flera medlemsstater som är bundna av denna förordning 
och som har ett verksamhetsställe eller är rättsligt representerade i någon av dessa 
medlemsstater.

1a. Denna förordning får inte tillämpas på förfaranden som inletts av den utfärdande 
myndigheten i syfte att ge en annan medlemsstat eller ett tredjeland ömsesidig 
rättslig hjälp.

2. Europeiska utlämnandeorder och europeiska bevarandeorder får utfärdas endast inom 
ramen för och vid straffrättsliga förfaranden, både under förundersöknings- och 
rättegångsskedet. Order får också utfärdas i förfaranden som rör brott för vilka en 
juridisk person kan ställas till ansvar eller bestraffas i den utfärdande staten. 

3. De order som föreskrivs i denna förordning får utfärdas endast för uppgifter som 
hänför sig till de tjänster som definieras i artikel 2.3 och som erbjuds i unionen.

Kapitel 2: Europeisk utlämnandeorder, europeisk bevarandeorder och intyg

Artikel 4
Utfärdande myndighet

1. En europeisk utlämnandeorder för inhämtande av abonnentuppgifter och 
IP-adresser med det enda syftet att fastställa identiteten på specifika personer med 
en direkt koppling till de specifika förfaranden som avses i artikel 3.2 får utfärdas 
av

a) en domare, en domstol, en undersökningsdomare eller en allmän åklagare som 
är behörig i det berörda ärendet, eller

b) en annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i det 
specifika ärendet handlar i egenskap av utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om bevisinhämtning i enlighet med nationell 
rätt. En sådan europeisk utlämnandeorder ska, efter granskning av dess 
överensstämmelse med villkoren för utfärdande av en europeisk utlämnandeorder 
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enligt denna förordning, godkännas av en domare, domstol, undersökningsdomare 
eller allmän åklagare i den utfärdande staten.

2. En europeisk utlämnandeorder för trafikuppgifter och innehållsdata får endast 
utfärdas av

a) en domare, en domstol eller en undersökningsdomare som är behörig i det 
berörda ärendet, eller 

b) en annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i det 
specifika ärendet handlar i egenskap av utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om bevisinhämtning i enlighet med nationell 
rätt. En sådan europeisk utlämnandeorder ska, efter granskning av dess 
överensstämmelse med villkoren för utfärdande av en europeisk utlämnandeorder 
enligt denna förordning, godkännas av en domare, en domstol eller en 
undersökningsdomare i den utfärdande staten.

3. En europeisk bevarandeorder för alla uppgiftskategorier kan utfärdas av

a) en domare, en domstol, en undersökningsdomare eller en allmän åklagare som är 
behörig i det berörda ärendet, eller

b) en annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i det 
specifika ärendet handlar i egenskap av utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om bevisinhämtning i enlighet med nationell 
rätt. En sådan europeisk bevarandeorder ska, efter granskning av dess 
överensstämmelse med villkoren för utfärdande av en europeisk bevarandeorder 
enligt denna förordning, godkännas av en domare, en domstol, en 
undersökningsdomare eller en allmän åklagare i den utfärdande staten. 

4. Om ordern har godkänts av en rättslig myndighet i enlighet med punkterna 1 b, 2 b 
och 3 b får den myndigheten också betraktas som en utfärdande myndighet för 
översändandet av intyget om en europeisk utlämnandeorder och intyget om en 
europeisk bevarandeorder.

Artikel 5

Villkor för utfärdande av en europeisk utlämnandeorder

1. En utfärdande myndighet får utfärda en europeisk utlämnandeorder endast om de 
villkor som anges i denna artikel är uppfyllda.

2. Den europeiska utlämnandeordern ska vara nödvändig och proportionell med 
avseende på de förfaranden som avses i artikel 3.2, med beaktande av den berörda 
personens rättigheter. Den får utfärdas endast om den kunde ha begärts under 
samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende, om det finns tillräckliga 
skäl att anta att ett brott har begåtts som är tillräckligt allvarligt för att motivera 
gränsöverskridande utlämnande av uppgifter och med avseende på vilket den 
begärda informationen är av relevans för utredningen. Den ska vara begränsad till 
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uppgifter om specifika personer med en direkt koppling till de specifika 
förfaranden som avses i artikel 3.2.

3. En europeisk utlämnandeorder för inhämtande av abonnentuppgifter eller 
IP-adresser med det enda syftet att fastställa identiteten på specifika personer med 
en direkt koppling till de specifika förfaranden som avses i artikel 3.2 får utfärdas 
för alla brott.

4. En europeisk utlämnandeorder om trafikuppgifter eller innehållsdata får utfärdas 
endast för brott för vilka maximistraffet i den utfärdande staten är fängelse i minst 
tre år.

4a. Europeiska utlämnandeorder för utlämnande av trafikuppgifter eller 
innehållsdata får också utfärdas för följande brott:

a) För följande brott om de helt eller delvis begås med hjälp av ett 
informationssystem:

– Brott enligt definitionerna i artiklarna 3, 4 och 5 i rådets rambeslut 
2001/413/RIF.

– Brott enligt definitionerna i artiklarna 3–8 i direktiv 2013/40/EU.

b) För brott enligt definitionerna i artiklarna 3–12 och 14 i direktiv (EU) 2017/541.

ba) För brott enligt definitionerna i artiklarna 3–7 i direktiv 2011/93/EU.

5. Den europeiska utlämnandeordern ska innehålla följande information: 

a) Den utfärdande myndigheten och i förekommande fall den godkännande 
myndigheten; för trafikuppgifter och innehållsdata och om den utfärdande 
staten är föremål för ett förfarande enligt artikel 7.1 eller 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, information om det särskilda förfarande som avses i 
artikel 9.2a i denna förordning.

b) Den europeiska utlämnandeorderns mottagare i den mening som avses i artikel 
7.

c) De individuellt identifierbara personerna eller, när det enda syftet med ordern 
är att identifiera en person, någon annan unik identifikator, såsom 
användarnamn eller inloggnings-id.

d) Kategorin för de uppgifter som begärs (abonnentuppgifter, trafikuppgifter eller 
innehållsdata).

e) ▐ Det tidsintervall som begäran om utlämnande gäller, utformat så snävt som 
möjligt.

f) De tillämpliga bestämmelserna i den utfärdande statens straffrätt.

g) Vid nödsituationer▐, de vederbörligen motiverade orsakerna till detta.

h) ▐
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i) Skälen till att åtgärden är nödvändig och proportionell, med vederbörligt 
beaktande av åtgärdens inverkan på de grundläggande rättigheterna för de 
specifika personer vars uppgifter begärs samt brottets svårhetsgrad.

6.  ▐

7. Om den utfärdande myndigheten har skäl att tro att de begärda uppgifterna skyddas 
av immunitet och privilegier som beviljas enligt lagstiftningen i den mottagande 
tjänsteleverantörens medlemsstat eller enligt lagstiftningen i den medlemsstat där 
den person vars uppgifter begärs är bosatt eller bunden av tystnadsplikt eller rätten 
till förtrolig kommunikation mellan advokat och klient, eller att röjande av dem kan 
påverka den medlemsstatens grundläggande intressen, såsom nationell säkerhet och 
försvar, ska den utfärdande myndigheten söka klargöranden före utfärdandet av den 
europeiska utlämnandeordern, bland annat genom att samråda med de behöriga 
myndigheterna i den berörda medlemsstaten, antingen direkt eller via Eurojust eller 
det europeiska straffrättsliga nätverket. Om den utfärdande myndigheten anser att de 
begärda uppgifterna skyddas av sådan immunitet och sådana privilegier eller att 
röjande av dem skulle påverka den andra medlemsstatens grundläggande intressen, 
får den utfärdande myndigheten inte utfärda den europeiska utlämnandeordern. 

Artikel 6

Villkor för utfärdande av en europeisk bevarandeorder

1. En utfärdande myndighet får utfärda en europeisk bevarandeorder endast om de 
villkor som anges i denna artikel är uppfyllda.

2. Den får utfärdas om det är nödvändigt och proportionellt för att förhindra 
avlägsnande, radering eller ändring av uppgifter i avvaktan på en efterföljande 
begäran om utlämnande av dessa uppgifter via ömsesidig rättslig hjälp, en europeisk 
utredningsorder eller en europeisk utlämnandeorder, med beaktande av den 
misstänkta eller tilltalade personens rättigheter. En europeisk bevarandeorder för 
bevarande av uppgifter får utfärdas för alla brott, om den kunde ha begärts under 
samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende i den utfärdande staten och 
om det finns tillräckliga skäl att anta att ett brott har begåtts som är tillräckligt 
allvarligt för att motivera gränsöverskridande bevarande av uppgifter och med 
avseende på vilket den begärda informationen är av relevans för utredningen 
i fråga. Den ska vara begränsad till uppgifter om specifika personer med en direkt 
koppling till de specifika förfaranden som avses i artikel 3.2.

3. Den europeiska bevarandeordern ska innehålla följande information: 

a) Den utfärdande myndigheten och i förekommande fall den godkännande 
myndigheten. 

b) Den europeiska bevarandeorderns mottagare i den mening som avses i artikel 
7.
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c) De individuellt identifierbara personer vars uppgifter ska bevaras eller, när det 
enda syftet med ordern är att identifiera en person, någon annan unik 
identifikator, såsom användarnamn eller inloggnings-id.

d) Kategorin för de uppgifter som ska bevaras (abonnentuppgifter, trafikuppgifter 
eller innehållsdata).

e) ▐ Det tidsintervall som begäran om bevarande gäller, utformat så snävt som 
möjligt.

f) De tillämpliga bestämmelserna i den utfärdande statens straffrätt.

g) Skälen till att åtgärden är nödvändig och proportionell, med vederbörligt 
beaktande av åtgärdens inverkan på de grundläggande rättigheterna för de 
specifika personer vars uppgifter begärs samt brottets svårhetsgrad.

3a. Om den utfärdande myndigheten har skäl att tro att de begärda uppgifterna 
skyddas av immunitet och privilegier som beviljas enligt lagstiftningen i den 
mottagande tjänsteleverantörens medlemsstat, eller att bevarande av dem kan 
påverka den medlemsstatens grundläggande intressen, såsom nationell säkerhet 
och försvar, ska den utfärdande myndigheten söka klargöranden före utfärdandet 
av den europeiska utlämnandeordern, bland annat genom att samråda med de 
behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, antingen direkt eller via 
Eurojust eller det europeiska straffrättsliga nätverket. Om den utfärdande 
myndigheten anser att de begärda uppgifterna skyddas av sådan immunitet och 
sådana privilegier eller att bevarande av dem skulle påverka den andra 
medlemsstatens grundläggande intressen, får den utfärdande myndigheten inte 
utfärda den europeiska bevarandeordern.

Artikel 6a

Rättsligt ombud

1. Tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i medlemsstater bundna av denna 
förordning men som inte har ett verksamhetsställe i unionen ska utse ett rättsligt 
ombud för mottagande, efterlevnad och verkställande av europeiska 
utlämnandeorder och europeiska bevarandeorder som utfärdats av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, i syfte att samla in elektronisk 
information i straffrättsliga förfaranden. Det rättsliga ombudet ska ha sitt 
verksamhetsställe i en av de medlemsstater (bundna av denna förordning) där 
tjänsteleverantören erbjuder sina tjänster.

2. Tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i medlemsstater bundna av denna 
förordning men som har sitt verksamhetsställe i en medlemsstat som inte är 
bunden av denna förordning ska utse ett rättsligt ombud för mottagande, 
efterlevnad och verkställande av europeiska utlämnandeorder och europeiska 
bevarandeorder som utfärdats av medlemsstaternas behöriga myndigheter, i syfte 
att samla in elektronisk information i straffrättsliga förfaranden. Det rättsliga 
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ombudet ska ha sitt verksamhetsställe i en av de medlemsstater som är bundna av 
denna förordning och där tjänsteleverantören erbjuder sina tjänster.

3. Tjänsteleverantörer som utgör del av en koncern får utse ett gemensamt rättsligt 
ombud.

4. Mottagande, efterlevnad och verkställande av dessa beslut och order ska anförtros 
det rättsliga ombudet för den berörda tjänsteleverantörens räkning.

5. När tjänsteleverantörer utsett sitt rättsliga ombud ska de skriftligen anmäla detta 
till den medlemsstat där deras rättsliga ombud har sitt verksamhetsställe. Anmälan 
ska innehålla uppgifter om att det rättsliga ombudet utsetts samt ombudets 
kontaktuppgifter och eventuella ändringar av dessa.

6. I anmälan ska anges på vilket eller vilka av unionens officiella språk enligt 
förordning 1/58 som framställningar kan ställas till det rättsliga ombudet. Detta 
ska omfatta åtminstone ett av de språk som godtas av den medlemsstat där det 
rättsliga ombudet har sitt verksamhetsställe.

7. Information som anmälts till medlemsstaterna i enlighet med denna artikel ska 
tillgängliggöras på en särskild webbsida för det europeiska straffrättsliga 
nätverket. Denna information ska uppdateras regelbundet.

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att det utsedda rättsliga ombudet kan hållas 
ansvarigt för bristande efterlevnad av skyldigheter enligt denna förordning vid 
mottagande av beslut och order, utan att det påverkar tjänsteleverantörens ansvar 
och de rättsliga åtgärder som kan vidtas mot denne.

9. Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som är tillämpliga på 
överträdelser enligt denna artikel och vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de genomförs. De påföljder som föreskrivs ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Artikel 7 
Mottagare av en europeisk utlämnandeorder och en europeisk bevarandeorder

1. I syfte att samla in elektronisk information i straffrättsliga förfaranden ska den 
europeiska utlämnandeordern och den europeiska bevarandeordern▐ ställas direkt 
och samtidigt

a) till tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller, i tillämpliga fall, 
tjänsteleverantörens rättsliga ombud i den verkställande staten, utsett av 
tjänsteleverantören i syfte att samla in bevis i straffrättsliga förfaranden, och 

b) till den verkställande myndigheten. 

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att tjänsteleverantörer med verksamhetsställe på 
deras territorium skriftligen anmäler till respektive medlemsstat var deras 
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huvudsakliga verksamhetsställe är beläget. Anmälan ska innehålla 
kontaktuppgifter och eventuella ändringar av dessa.

1b. Information som anmälts till medlemsstaterna i enlighet med punkt 1a ska 
tillgängliggöras på en särskild webbsida för det europeiska straffrättsliga 
nätverket. Denna information ska uppdateras regelbundet. 

2. ▐

3. ▐

4. ▐
Artikel 7a

Gemensamt europeiskt system för utbyte

1. Senast … [den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen inrätta 
ett gemensamt europeiskt system för utbyte med säkra kanaler för hantering av 
auktoriserad gränsöverskridande kommunikation, autentisering och översändande 
av order och begärda uppgifter mellan behöriga myndigheter och 
tjänsteleverantörer. De behöriga myndigheterna och tjänsteleverantörerna ska 
använda detta system vid tillämpningen av denna förordning. 

2. Kommissionen ska säkerställa att systemet garanterar ett effektivt, tillförlitligt och 
smidigt utbyte av relevant information och en hög nivå av säkerhet, sekretess och 
integritet samt nödvändigt skydd av privatlivet och personuppgifter i enlighet med 
förordning (EU) 2018/1725, förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och 
direktiv 2002/58/EG. I detta syfte ska öppen och allmänt använd modern teknik för 
elektroniska signaturer och kryptering tillämpas.

3. Om tjänsteleverantörer eller medlemsstater redan har inrättat särskilda system eller 
andra säkra kanaler för hantering av begäranden om uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål ska det vara möjligt att koppla samman sådana system 
eller kanaler med detta gemensamma europeiska system för utbyte.

Artikel 8 

Intyg om en europeisk utlämnandeorder och en europeisk bevarandeorder

1. En europeisk utlämnandeorder eller bevarandeorder ska översändas till mottagarna i 
enlighet med artikel 7, via det system som fastställs i artikel 7a, genom ett intyg om 
en europeisk utlämnandeorder eller ett intyg om en europeisk bevarandeorder.

Den utfärdande eller godkännande myndigheten ska fylla i det intyg som återges i 
bilaga I eller det intyg som återges i bilaga II, underteckna det och intyga att dess 
innehåll är riktigt och korrekt.
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2. Intyget om en europeisk utlämnandeorder eller intyget om en europeisk 
bevarandeorder ska översändas direkt via det system som fastställs i artikel 7a på ett 
sätt som gör det möjligt för mottagarna att få fram en skriftlig uppteckning▐ som 
ger förutsättningar för mottagarna att fastställa äktheten med avseende på ordern 
och den utfärdande myndigheten.

3. Intyget om en europeisk utlämnandeorder ska innehålla all den information som 
anges i artikel 5.5 a–i, inklusive tillräcklig information för att göra det möjligt för 
mottagarna att identifiera och kontakta den utfärdande myndigheten, och 
information om vilka medel och tekniska gränssnitt som den har till sitt förfogande 
för att ta emot de uppgifter som lämnas ut eller var sådan information finns att 
tillgå.

4. Intyget om en europeisk bevarandeorder ska innehålla all den information som anges 
i artikel 6.3 a–g, inklusive tillräcklig information för att göra det möjligt för 
mottagarna att identifiera och kontakta den utfärdande myndigheten.

5. Om det behövs ska intyget om en europeisk utlämnandeorder eller intyget om en 
europeisk bevarandeorder översättas till ett officiellt språk i den verkställande staten 
eller till ett annat språk som uttryckligen godtas av den verkställande staten i 
enlighet med punkt 5a.

Artikel 8a 

Verkställande av ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för abonnentuppgifter och IP-
adresser 

med det enda syftet att identifiera en person

1. Ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för abonnentuppgifter och IP-adresser 
med det enda syftet att identifiera en person ska ställas direkt och samtidigt

(a) till tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller, i tillämpliga fall, 
verksamhetsstället för tjänsteleverantörens rättsliga ombud, och

(b) till den verkställande myndigheten.

Den samtidiga informationen till den verkställande myndigheten får inte ha 
uppskjutande verkan på tjänsteleverantörens skyldigheter enligt punkt 1.

2. Vid mottagandet av ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för 
abonnentuppgifter och IP-adresser med det enda syftet att identifiera en person, 
ska tjänsteleverantören säkerställa att de begärda uppgifterna översänds direkt till 
den utfärdande myndigheten – eller de brottsbekämpande myndigheterna enligt 
vad som anges i intyget om en europeisk utlämnandeorder – så snart som möjligt 
och senast 10 dagar efter mottagandet av intyget om en europeisk 
utlämnandeorder. Vid översändandet av de begärda uppgifterna ska 
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tjänsteleverantören samtidigt skicka en kopia av de uppgifter som överförts för 
kännedom till den verkställande myndigheten. 

3. I nödsituationer ska tjänsteleverantören översända de begärda uppgifterna utan 
onödigt dröjsmål, och senast 16 timmar efter mottagandet av intyget om en 
europeisk utlämnandeorder. Vid översändandet av de begärda uppgifterna ska 
tjänsteleverantören samtidigt tillgängliggöra uppgifterna för den verkställande 
myndigheten för kännedom.

4. Om den verkställande myndigheten beslutar att åberopa någon av de grunder som 
förtecknas i artikel 10a.1 ska den agera så snart som möjligt och senast inom de 
tidsfrister som avses i punkt 1 eller punkt 2 och omedelbart underrätta den 
utfärdande myndigheten och tjänsteleverantören om sitt beslut. Den utfärdande 
myndigheten ska radera uppgifterna. Om de begärda uppgifterna ännu inte har 
översänts till den utfärdande myndigheten ska den mottagande tjänsteleverantören 
inte översända uppgifterna.

5. Om intyget om en europeisk utlämnandeorder är ofullständigt, innehåller 
uppenbara fel vad gäller form eller innehåll eller saknar information som krävs 
för att verkställa intyget, ska tjänsteleverantören informera den utfärdande 
myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget utan onödigt 
dröjsmål och begära förtydligande eller, vid behov, korrigering från den 
utfärdande myndighetens sida, med hjälp av det formulär som anges i bilaga III. 
Den utfärdande myndigheten ska reagera snabbt och senast inom fem dagar. De 
tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2 får inte tillämpas förrän förtydliganden 
ges. Om den utfärdande myndigheten inte reagerar ska ordern anses ogiltig.

6. Om tjänsteleverantören inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av force 
majeure eller faktisk omöjlighet på grund av omständigheter som inte kan 
tillskrivas tjänsteleverantören, i synnerhet om den person vars uppgifter begärs 
inte är dess kund eller om uppgifterna har raderats innan intyget om en europeisk 
utlämnandeorder mottogs, ska tjänsteleverantören informera den utfärdande 
myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget utan onödigt 
dröjsmål och förklara orsakerna, med hjälp av det formulär som anges i bilaga III. 
Om de relevanta villkoren är uppfyllda ska den utfärdande myndigheten dra 
tillbaka intyget om en europeisk utlämnandeorder och informera mottagarna om 
sitt beslut. 

7. I samtliga fall där tjänsteleverantören av andra orsaker inte tillhandahåller den 
begärda informationen, inte tillhandahåller den i dess helhet eller inte 
tillhandahåller den inom tidsfristen, inbegripet av tekniska eller operativa orsaker, 
ska den informera den utfärdande myndigheten samt den verkställande myndighet 
som avses i intyget utan onödigt dröjsmål och senast inom de tidsfrister som anges 
i punkterna 1 och 2 om orsakerna till detta, med hjälp av formuläret i bilaga III. 
Den utfärdande myndigheten ska ompröva ordern mot bakgrund av den 
information som tjänsteleverantören har tillhandahållit och, vid behov, ange en ny 



PE642.987v02-00 36/63 RR\1220560SV.docx

SV

tidsfrist för mottagarna. Om tjänsteleverantören anser att intyget om en europeisk 
utlämnandeorder inte kan verkställas på grund av att det enbart av informationen i 
intyget framgår att det är uppenbart oskäligt eller att det går utöver syftet med 
ordern, ska tjänsteleverantören också sända formuläret i bilaga III till den 
utfärdande myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget om 
en europeisk utlämnandeorder, med uppskjutande verkan när det gäller 
översändandet av de begärda uppgifterna. I sådana fall kan den verkställande 
myndigheten begära förtydliganden om den europeiska utlämnandeordern från 
den utfärdande myndigheten, antingen direkt eller via Eurojust eller det 
europeiska straffrättsliga nätverket. Den utfärdande myndigheten ska reagera 
snabbt och senast inom fem dagar. De tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2 
får inte tillämpas förrän förtydliganden ges. Om den utfärdande myndigheten inte 
reagerar ska ordern anses ogiltig.

8. Om tjänsteleverantören inte lämnar ut de begärda uppgifterna omedelbart, i 
enlighet med punkterna 3, 4 och 5, ska den, om möjligt, bevara de begärda 
uppgifterna. Bevarandet ska fortsätta till dess att uppgifterna lämnats ut eller till dess 
att intyget om en europeisk utlämnandeorder har dragits tillbaka eller blivit ogiltigt.

Artikel 9 

Verkställande av ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för trafikuppgifter eller 
innehållsdata

-1a. Ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för trafikuppgifter eller innehållsdata 
ska ställas direkt och samtidigt

a) till tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller, i tillämpliga fall, 
verksamhetsstället för tjänsteleverantörens rättsliga ombud, och

b) till den verkställande myndigheten. 1. Vid mottagandet av intyget om en 
europeisk utlämnandeorder för trafikuppgifter och innehållsdata ska 
tjänsteleverantören agera snabbt för att bevara uppgifterna. 

1a. Om den verkställande myndigheten beslutar att vägra intyget om en europeisk 
utlämnandeorder på någon av de grunder som föreskrivs i artikel 10a ska den 
agera så snart som möjligt och senast 10 dagar efter mottagandet av intyget och 
omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten och tjänsteleverantören om 
sitt beslut. 2. I nödsituationer, där den verkställande myndigheten beslutar att vägra 
intyget om en europeisk utlämnandeorder på någon av de grunder som föreskrivs i 
artikel 10a, ska den agera så snart som möjligt och senast 16 timmar efter 
mottagandet av intyget och omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten 
och tjänsteleverantören om sitt beslut.

2a. Om den utfärdande staten är föremål för ett förfarande enligt artikel 7.1 eller 7.2 i 
fördraget om Europeiska unionen ska tjänsteleverantören översända de begärda 
uppgifterna först efter att ha erhållit den verkställande myndighetens uttryckliga 
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skriftliga godkännande. För detta ändamål ska den verkställande myndigheten 
med tillbörlig aktsamhet bedöma den utfärdande myndighetens order och särskilt 
kontrollera om grunder för icke-erkännande eller uteblivet verkställande enligt 
artikel 10a föreligger innan den ger sitt skriftliga godkännande inom de tidsfrister 
som anges i punkterna 1a och 2. 

2b. Om den verkställande myndigheten inte har åberopat någon av de grunder som 
förtecknas i artikel 10a inom de tidsfrister som avses i punkterna 1a och 2 ska den 
tjänsteleverantör till vilken ordern ställts, utan att det påverkar punkt 2a, 
säkerställa att de begärda uppgifterna omedelbart översänds direkt till den 
utfärdande myndigheten eller de brottsbekämpande myndigheterna enligt vad som 
anges i intyget om en europeisk utlämnandeorder.

2c. Om det i ett enskilt fall inte är möjligt för den verkställande myndigheten att hålla 
den tidsfrist som anges i punkt 1 eller punkt 2 ska den utan onödigt dröjsmål på 
valfritt sätt underrätta den utfärdande myndigheten och tjänsteleverantören och 
ange skälen till förseningen och hur lång tid som uppskattningsvis behövs för att 
beslutet ska kunna fattas.

3. Om▐ intyget om en europeisk utlämnandeorder är ofullständigt, innehåller 
uppenbara fel vad gäller form eller innehåll eller saknar information som krävs för 
att verkställa intyget, ska tjänsteleverantören informera den utfärdande myndigheten 
samt den verkställande myndighet som avses i intyget utan onödigt dröjsmål och 
begära förtydligande eller, vid behov, korrigering från den utfärdande 
myndighetens sida, med hjälp av det formulär som anges i bilaga III. Den utfärdande 
myndigheten ska reagera snabbt och senast inom fem dagar. De tidsfrister som anges 
i punkterna 1a och 2 får inte tillämpas förrän förtydliganden ges. Om den utfärdande 
myndigheten inte reagerar ska ordern anses ogiltig.

4. Om tjänsteleverantören inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av force 
majeure eller faktisk omöjlighet på grund av omständigheter som inte kan 
tillskrivas tjänsteleverantören, i synnerhet om den person vars uppgifter begärs inte 
är dess kund eller om uppgifterna har raderats innan intyget om en europeisk 
utlämnandeorder mottogs, ska tjänsteleverantören informera den utfärdande 
myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget utan onödigt 
dröjsmål och förklara orsakerna, med hjälp av det formulär som anges i bilaga III. 
Om de relevanta villkoren är uppfyllda ska den utfärdande myndigheten dra tillbaka 
intyget om en europeisk utlämnandeorder och informera mottagarna om sitt beslut. 

5. I samtliga fall där tjänsteleverantören av andra orsaker inte tillhandahåller den 
begärda informationen, inte tillhandahåller den i dess helhet eller inte tillhandahåller 
den inom tidsfristen, inbegripet av tekniska eller operativa orsaker, ska den 
informera den utfärdande myndigheten samt den verkställande myndighet som avses 
i intyget utan onödigt dröjsmål och senast inom de tidsfrister som anges i punkterna 
1a och 2 om orsakerna till detta, med hjälp av formuläret i bilaga III. Den utfärdande 
myndigheten ska ompröva ordern mot bakgrund av den information som 
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tjänsteleverantören har tillhandahållit och, vid behov, ange en ny tidsfrist för 
mottagarna.

Om tjänsteleverantören anser att intyget om en europeisk utlämnandeorder inte kan 
verkställas på grund av att det enbart av informationen i intyget framgår att▐ det är 
uppenbart oskäligt eller att det går utöver syftet med ordern, ska tjänsteleverantören 
också sända formuläret i bilaga III till den utfärdande myndigheten samt den 
verkställande myndighet som avses i intyget om en europeisk utlämnandeorder, 
med uppskjutande verkan när det gäller översändandet av de begärda uppgifterna. 
I sådana fall får den behöriga verkställande myndigheten begära förtydliganden om 
den europeiska utlämnandeordern från den utfärdande myndigheten, antingen direkt 
eller via Eurojust eller det europeiska straffrättsliga nätverket. Den utfärdande 
myndigheten ska reagera snabbt och senast inom fem dagar. De tidsfrister som 
anges i punkterna 1a och 2 får inte tillämpas förrän förtydliganden ges. Om den 
utfärdande myndigheten inte reagerar ska ordern anses ogiltig.

6. Under det förfarande som avses i punkterna 1, 1a, 2, 2b, 2c, 3, 4 och 5 ska 
tjänsteleverantören om möjligt bevara de begärda uppgifterna. Bevarandet ska 
fortsätta till dess att uppgifterna lämnats ut eller till dess att intyget om en europeisk 
utlämnandeorder har dragits tillbaka eller blivit ogiltigt.

Artikel 10 
Verkställande av ett intyg om en europeisk bevarandeorder

-1a. Ett intyg om en europeisk bevarandeorder ska ställas direkt och samtidigt

a) till tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller, i tillämpliga fall, 
verksamhetsstället för tjänsteleverantörens rättsliga ombud, och

b) till den verkställande myndigheten.

Den samtidiga informationen till den verkställande myndigheten får inte ha 
uppskjutande verkan på tjänsteleverantörens skyldigheter enligt punkt 1.

1. Vid mottagande av intyget om en europeisk bevarandeorder ska tjänsteleverantören 
agera snabbt för att bevara de begärda uppgifterna. Bevarandet ska upphöra efter 60 
dagar, såvida inte den utfärdande myndigheten bekräftar att en efterföljande begäran 
om utlämnande har inletts. Intyget om en europeisk bevarandeorder kan förlängas 
med ytterligare 30 dagar endast när det är nödvändigt för att möjliggöra ytterligare 
bedömning av uppgifternas relevans. 

2. Om den utfärdande myndigheten inom den tidsfrist som avses i punkt 1 översänder 
det efterföljande intyget om en europeisk utlämnandeorder ska tjänsteleverantören 
bevara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för verkställandet av den 
europeiska utlämnandeordern enligt artikel 8a eller 9. 

3. Om det inte längre är nödvändigt att bevara uppgifterna ska den utfärdande 
myndigheten informera mottagarna utan onödigt dröjsmål, varvid bevarandet ska 
upphöra omedelbart.
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4. Om▐ intyget om en europeisk bevarandeorder är ofullständigt, innehåller uppenbara 
fel vad gäller form eller innehåll eller saknar information som krävs för att 
verkställa intyget, ska tjänsteleverantören informera den utfärdande myndigheten 
samt den verkställande myndighet som avses i intyget utan onödigt dröjsmål och 
begära förtydligande eller, vid behov, korrigering från den utfärdande 
myndighetens sida, med hjälp av det formulär som anges i bilaga III. Den utfärdande 
myndigheten ska reagera snabbt och senast inom fem dagar. Mottagarna ska▐ 
säkerställa att det förtydligande som behövs kan mottas så att tjänsteleverantören 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt punkterna 1, 2 och 3. Om den utfärdande 
myndigheten inte reagerar ska ordern anses ogiltig.

5. Om tjänsteleverantören inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av force 
majeure eller faktisk omöjlighet på grund av omständigheter som inte kan 
tillskrivas tjänsteleverantören, i synnerhet om den person vars uppgifter begärs inte 
är dess kund eller om uppgifterna har raderats innan intyget om en europeisk 
bevarandeorder mottogs, ska tjänsteleverantören kontakta den utfärdande 
myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget utan onödigt 
dröjsmål och förklara orsakerna, med hjälp av det formulär som anges i bilaga III. 
Om de relevanta villkoren är uppfyllda ska den utfärdande myndigheten dra tillbaka 
intyget om en europeisk bevarandeorder och informera mottagarna om sitt beslut.

6. I samtliga fall där tjänsteleverantören inte bevarar den begärda informationen, av 
andra orsaker än de som förtecknas i formuläret i bilaga III, inbegripet av tekniska 
eller operativa orsaker, ska tjänsteleverantören utan onödigt dröjsmål informera den 
utfärdande myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget om 
en europeisk bevarandeorder om orsakerna till detta med hjälp av det formulär som 
anges i bilaga III. Den utfärdande myndigheten ska ompröva ordern mot bakgrund av 
de motiveringar som tjänsteleverantören har tillhandahållit. 

Om tjänsteleverantören anser att intyget om en europeisk bevarandeorder inte kan 
verkställas på grund av att det enbart av informationen i intyget framgår att det är 
uppenbart oskäligt eller att det går utöver syftet med ordern, ska 
tjänsteleverantören också sända formuläret i bilaga III till den utfärdande 
myndigheten samt den verkställande myndighet som avses i intyget om en 
europeisk bevarandeorder. I sådana fall får den behöriga verkställande 
myndigheten begära förtydliganden om den europeiska bevarandeordern från den 
utfärdande myndigheten, antingen direkt eller via Eurojust eller det europeiska 
straffrättsliga nätverket. Den utfärdande myndigheten ska reagera snabbt och 
senast inom fem dagar. Den tidsfrist som anges i punkt 1 får inte tillämpas förrän 
förtydliganden ges. Om den utfärdande myndigheten inte reagerar ska ordern 
anses ogiltig. 
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Artikel 10a
Grunder för icke-erkännande eller uteblivet verkställande

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2 ska intyget om en europeisk 
bevarandeorder, när den verkställande myndigheten bedömer det, vägras om

a) villkoren för utfärdande av en europeisk utlämnandeorder enligt artikel 5 i 
denna förordning inte är uppfyllda,

b) verkställandet av den europeiska utlämnandeordern skulle strida mot 
ne bis in idem-principen,

c) det finns goda skäl att anta att verkställandet av den europeiska 
utlämnandeordern skulle vara oförenligt med en medlemsstats skyldigheter 
enligt artikel 6 i EU-fördraget och stadgan, eller

d) det finns immunitet, privilegier eller regler om fastställande och begränsning 
av straffrättsligt ansvar som hänför sig till tryckfrihet och yttrandefrihet i 
andra medier enligt den verkställande statens rätt, vilket gör det omöjligt att 
verkställa den europeiska utlämnandeordern.

2. Utöver punkt 1 får ett intyg om en europeisk utlämnandeorder för trafikuppgifter 
och innehållsdata vägras av den verkställande myndigheten om

a) verkställandet av den europeiska utlämnandeordern skulle skada väsentliga 
nationella säkerhetsintressen, äventyra informationskällan eller innebära 
användning av konfidentiella uppgifter om särskild 
underrättelseverksamhet,

b) den europeiska utlämnandeordern avser ett brott som påstås ha begåtts 
utanför den utfärdande statens territorium och helt eller delvis inom den 
verkställande statens territorium och den gärning för vilken den europeiska 
utlämnandeordern utfärdats inte utgör ett brott enligt den verkställande 
statens rätt, c) den gärning för vilken intyget om en europeisk 
utlämnandeorder utfärdats inte utgör ett brott enligt den verkställande 
statens rätt, såvida det inte gäller ett brott som ingår i de kategorier av brott 
som anges i bilaga IIIa, enligt uppgift från den utfärdande myndigheten i 
intyget om en europeisk utlämnandeorder, om maximistraffet för gärningen 
i fråga i den utfärdande staten är fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år,
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d) verkställandet av den europeiska utlämnandeordern enligt den verkställande 
statens rätt är begränsat till en förteckning över brott eller en brottskategori 
eller till brott som är belagda med ett högre minimistraff, eller

e) efterlevnad av den europeiska utlämnandeordern skulle strida mot ett 
tredjelands tillämpliga lagstiftning om förbud mot utlämnande av de berörda 
uppgifterna.

3. Punkt 2 e ska tillämpas enligt det förfarande som anges i artikel 14a.

4. Om den europeiska utlämnandeordern avser ett brott rörande skatter eller avgifter, 
tullar och valutatransaktioner, får den verkställande myndigheten inte vägra 
erkännande eller verkställande med motiveringen att det i den verkställande 
statens rätt inte föreskrivs samma typ av skatt eller avgift eller att den rätten inte 
innehåller någon reglering i fråga om skatter, avgifter, tullar eller 
valutatransaktioner av samma art som i den utfärdande statens rätt.

5. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska den verkställande 
myndigheten, innan den beslutar att helt eller delvis inte erkänna eller inte 
verkställa en europeisk utlämnandeorder, på ett lämpligt sätt samråda med den 
utfärdande myndigheten och om lämpligt anmoda den utfärdande myndigheten att 
utan dröjsmål tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter.

6. I det fall som avses i punkt 1 d ska den verkställande myndigheten, när 
upphävande av privilegier eller immunitet åvilar en myndighet i den verkställande 
staten, utan dröjsmål begära detta hos den myndigheten. När upphävande av 
privilegier eller immunitet åvilar en myndighet i en annan stat eller en 
internationell organisation, ska den utfärdande myndigheten begära detta hos den 
berörda myndigheten.

7. Den verkställande myndigheten ska underrätta den utfärdande myndigheten om 
tillämpning av någon av de grunder för icke-erkännande eller uteblivet 
verkställande som förtecknas i punkterna 1 och 2 i denna artikel, med hjälp av det 
formulär som anges i bilaga III.

Artikel 11 
▐ Användarinformation och sekretess

1. Tjänsteleverantören ska utan onödigt dröjsmål informera den person vars 
uppgifter begärs. Tjänsteleverantören ska vidta de senaste operativa och tekniska 
åtgärder som krävs för att säkerställa konfidentialiteten, sekretessen och 
integriteten för intyget om en europeisk utlämnandeorder eller intyget om en 
europeisk bevarandeorder och för de uppgifter som lämnas ut eller bevaras.

1a. Så länge det är nödvändigt och proportionellt, för att inte hindra de relevanta 
straffrättsliga förfarandena eller för att skydda en annan persons grundläggande 
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rättigheter, får den utfärdande myndigheten – med vederbörligt beaktande av 
åtgärdens inverkan på de grundläggande rättigheterna för den person vars 
uppgifter begärs – begära att tjänsteleverantören ska avstå från att informera den 
person vars uppgifter begärs, på grundval av ett domstolsbeslut. Sådana 
domstolsbeslut ska vara vederbörligen motiverade, inbegripa en angivelse av 
sekretesskravets varaktighet samt bli föremål för regelbunden omprövning.

2. Om den utfärdande myndigheten på grundval av ett domstolsbeslut har begärt att 
mottagarna ska avstå från att informera den person vars uppgifter begärs, ska den 
utfärdande myndigheten utan onödigt dröjsmål informera den person vars uppgifter 
begärs genom intyget om en europeisk utlämnandeorder eller intyget om en 
europeisk bevarandeorder om utlämnandet eller bevarandet av uppgifter. Denna 
information får skjutas upp så länge som är nödvändigt och proportionellt för att 
undvika att hindra det berörda straffrättsliga förfarandet, med beaktande av den 
misstänkta och tilltalade personens rättigheter och utan att det påverkar rätten till 
försvar och effektiva rättsmedel.

3. När personen informeras ska den utfärdande myndigheten inbegripa information om 
alla tillgängliga rättsmedel i den mening som avses i artikel 17.

Artikel 11a
Begränsningar av användningen av inhämtad information

Elektronisk information som inhämtats i enlighet med denna förordning får inte användas 
för andra förfaranden än dem för vilka den inhämtades i enlighet med denna förordning, 
utom när det föreligger ett överhängande hot mot en persons liv eller fysiska integritet. 

Artikel 11b
Radering av elektronisk information

1. Elektronisk information som har samlats in i strid med denna förordning ska 
raderas utan onödigt dröjsmål.

2. Elektronisk information som inte längre är nödvändig för de olika faserna av det 
förfarande som den utlämnades eller bevarades för, inbegripet eventuella 
överklaganden, ska raderas utan onödigt dröjsmål, såvida detta inte skulle påverka 
den misstänkta eller tilltalade personens rättigheter till försvar. Det ska införas 
regelbundna översyner av behovet att lagra den elektroniska informationen.

3. Den person vars uppgifter begärts ska informeras om raderingen utan onödigt 
dröjsmål.

Artikel 11c

Tillåtlighet för elektronisk information i domstolsförfaranden

Elektronisk information som inhämtats i strid med denna förordning, t.ex. om kriterierna 
enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska inte vara tillåtlig i domstol. Om elektronisk 
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information har inhämtats innan någon av grunderna för icke-erkännande enligt 
artikel 10a (ny) har åberopats ska den inte heller vara tillåtlig i domstol.

Artikel 12

Ersättning för kostnader

Om tjänsteleverantören så begär ska den utfärdande staten ersätta tjänsteleverantörens 
motiverade kostnader med anknytning till verkställandet av den europeiska 
utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern. Av praktiska skäl får 
tjänsteleverantören▐ kräva ersättning för sina kostnader av den verkställande staten▐. Om 
tjänsteleverantören väljer den verkställande staten ska den utfärdande staten ersätta den 
verkställande staten för dessa kostnader. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om 
reglerna för ersättning, vilka kommissionen ska offentliggöra.

Kapitel 3: Påföljder, prövningsförfarande och rättsmedel

Artikel 13

Påföljder

1. ▐ Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som är tillämpliga på 
överträdelser av de skyldigheter som följer av artiklarna 8a, 9, 10 och 11 i denna 
förordning när det gäller tjänsteleverantörer på deras territorium och ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Påföljderna enligt 
medlemsstaternas nationella rätt ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler och åtgärder 
samt eventuella ändringar som berör dem till kommissionen.

1a. Utan att det påverkar dataskyddsskyldigheterna får tjänsteleverantörer inte hållas 
ansvariga i medlemsstaterna för konsekvenserna av att de efterlever ett intyg om 
en europeisk utlämnandeorder eller ett intyg om en europeisk bevarandeorder.

Artikel 14 

Verkställighetsförfarande

1. Om tjänsteleverantören inte efterlever ett intyg om en europeisk utlämnandeorder 
inom tidsfristen eller ett intyg om en europeisk bevarandeorder, utan att ange 
orsaker, och om den verkställande myndigheten inte har åberopat någon av 
grunderna för icke-erkännande eller uteblivet verkställande enligt artikel 10a, får 
den utfärdande myndigheten begära att den behöriga myndigheten i den 



PE642.987v02-00 44/63 RR\1220560SV.docx

SV

verkställande staten verkställer den europeiska utlämnandeordern▐ eller den 
europeiska bevarandeordern▐. 

2. ▐

3. ▐ Den verkställande myndigheten▐ ska▐ formellt kräva att tjänsteleverantören 
fullgör motsvarande skyldighet samt informera tjänsteleverantören om möjligheten 
att invända mot verkställigheten genom att åberopa de grunder som anges i 
artiklarna 8a, 9 och 10 och de tillämpliga påföljderna vid bristande efterlevnad, 
samt fastställa en tidsfrist för efterlevnad eller invändningar.

4. ▐

5. ▐ 

6. Om tjänsteleverantören gör invändningar ska den verkställande myndigheten besluta 
huruvida ordern ska verkställas eller inte ska erkännas på grundval av den 
information som lämnats av tjänsteleverantören och, vid behov, kompletterande 
information från den utfärdande myndigheten▐. Den verkställande myndigheten ska 
utan onödigt dröjsmål delge tjänsten och den utfärdande myndigheten sitt beslut. 

7. ▐
8. ▐

9. Om den verkställande myndigheten inhämtar uppgifterna från tjänsteleverantören 
ska den översända dem till den utfärdande myndigheten utan onödigt dröjsmål. 

10. Om tjänsteleverantören inte fullgör sina skyldigheter ska den verkställande 
myndigheten ålägga en påföljd i enlighet med artikel 13. Ett effektivt rättsmedel ska 
finnas tillgängligt mot beslutet att ålägga böter.

Artikel 14a

Prövningsförfarande i händelse av motstridiga skyldigheter i förhållande till ett 
tredjelands lagstiftning

1. Om tjänsteleverantören eller den verkställande myndigheten anser att efterlevnaden 
av den europeiska utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern skulle 
strida mot ett tredjelands tillämpliga lagstiftning om förbud mot utlämnande av de 
berörda uppgifterna, ska den meddela den utfärdande myndigheten och de 
relevanta mottagarna utan onödigt dröjsmål och senast 10 dagar efter mottagandet 
av ordern. I detta fall ska verkställandet av ordern avbrytas.

2. Detta meddelande ska inbegripa alla relevanta uppgifter om lagstiftningen i 
tredjelandet, lagstiftningens tillämplighet i det aktuella fallet och vari den 
motstridiga skyldigheten består.

3. Den behöriga myndigheten i den utfärdande staten ska pröva den europeiska 
utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern och informera 
mottagarna, inom tio dagar efter att ha mottagit meddelandet, på grundval av 
följande kriterier:
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a. De intressen som skyddas genom tredjelandets relevanta lagstiftning, 
inklusive grundläggande rättigheter samt andra intressen som förhindrar 
röjande av uppgifterna, framför allt tredjelandets nationella 
säkerhetsintressen.

b. Graden av anknytning mellan å ena sidan det brottmål för vilket ordern 
utfärdades till den utfärdande statens jurisdiktion och å andra sidan 
tredjelandet, vilken bland annat kan framgå av

i. plats, medborgarskap och hemvist för den person vars uppgifter 
begärs och/eller för brottsoffret/brottsoffren,

ii. platsen där brottet i fråga begicks.

c. Graden av anknytning mellan tjänsteleverantören och tredjelandet i fråga. 
d. Den utfärdande statens intresse av att inhämta den aktuella elektroniska 

informationen, på grundval av brottets svårhetsgrad och vikten av att 
inhämta den elektroniska informationen på ett snabbt sätt.

e. De möjliga konsekvenserna för mottagarna av att den europeiska 
utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern efterlevs, 
däribland de påföljder som tjänsteleverantören kan komma att åläggas enligt 
tredjelandets lagstiftning.

4. Inom tio dagar efter mottagandet av meddelandet ska den utfärdande myndigheten 
dra tillbaka, upprätthålla eller ändra ordern om det är nödvändigt för att tillämpa 
dessa kriterier. I detta syfte ska den utfärdande myndigheten begära förtydliganden 
om tillämplig lag från den behöriga myndigheten i tredjelandet, i enlighet med 
direktiv (EU) 2016/680, i den mån detta inte utgör hinder för de tidsfrister som 
föreskrivs i denna förordning. I händelse av tillbakadragande ska den utfärdande 
myndigheten omedelbart informera mottagarna om tillbakadragandet.

5. Om den behöriga myndigheten beslutar att upprätthålla ordern ska den informera 
mottagarna om sitt beslut. Med vederbörligt beaktande av den utfärdande 
myndighetens beslut och efter samråd med den behöriga myndigheten i tredjelandet, 
i enlighet med direktiv (EU) 2016/680, i den mån detta inte utgör hinder för de 
tidsfrister som föreskrivs i denna förordning, ska den verkställande myndigheten 
fatta ett slutgiltigt beslut på grundval av de kriterier som förtecknas i punkt 3, inom 
tio dagar efter att ha mottagit den utfärdande myndighetens beslut, samt informera 
den utfärdande myndigheten, tjänsteleverantören och den behöriga myndigheten i 
tredjelandet om sitt slutgiltiga beslut. 

6. Under den tid som det förfarande som avses i artikel 14a pågår ska 
tjänsteleverantören bevara de begärda uppgifterna.

Artikel 15 

▐
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Artikel 16

▐

Artikel 17

Effektiva rättsmedel

1. ▐ Personer vars uppgifter har begärts genom en europeisk utlämnandeorder eller en 
europeisk bevarandeorder ska ha rätt till effektiva rättsmedel mot sådana order, 
utan att detta påverkar tillämpningen av tillgängliga rättsmedel enligt direktiv 
(EU) 2016/680 och förordning (EU) 2016/679.

2. ▐

3. Denna rätt till ett effektivt rättsmedel ska utövas vid en domstol i den utfärdande 
staten eller den verkställande staten i enlighet med den nationella lagstiftningen och 
ska inbegripa möjligheten att bestrida åtgärdens laglighet, inklusive dess 
nödvändighet och proportionalitet.

3a. De materiella grunderna för utfärdandet av den europeiska utlämnandeordern 
eller den europeiska bevarandeordern ska bestridas i den utfärdande staten, utan 
att det påverkar garantierna avseende de grundläggande rättigheterna i den 
verkställande staten.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska den utfärdande myndigheten 
och den verkställande myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
information ges i god tid om möjligheterna enligt nationell lagstiftning att utnyttja 
rättsmedel, inbegripet om när sådana rättsmedel är tillämpliga, och säkerställa att 
de kan utövas på ett effektivt sätt.

5. Samma tidsfrister eller andra villkor för att utnyttja ett rättsmedel ska gälla här som i 
liknande inhemska ärenden och på ett sätt som garanterar effektivt utövande av dessa 
rättsmedel för de berörda personerna.

6. ▐

Artikel 18
▐
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Kapitel 5: Slutbestämmelser 

Artikel 19

Övervakning och rapportering

1. Senast den … [den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen 
upprätta ett detaljerat program för övervakning av resultaten och effekterna av denna 
förordning. Övervakningsprogrammet ska ange vilka metoder som kommer att 
användas för att samla in uppgifter och annan nödvändig information och med vilka 
intervaller detta kommer att ske. Det ska närmare ange vilka åtgärder som 
kommissionen respektive medlemsstaterna ska vidta när det gäller att samla in och 
analysera uppgifterna och annan information.

2. I alla händelser ska medlemsstaterna samla in och föra uttömmande statistik från de 
relevanta myndigheterna. De insamlade uppgifterna ska sändas till kommissionen 
senast den 31 mars varje år för det föregående kalenderåret och ska omfatta följande:

a) Antalet intyg om en europeisk utlämnandeorder och intyg om en europeisk 
bevarandeorder som utfärdats, indelat efter typ av uppgifter som begärts, 
mottagare och situation (nödsituation eller inte).

aa) Antalet intyg om en europeisk utlämnandeorder som utfärdats undantagsvis 
i en nödsituation, inbegripet närmare uppgifter om omständigheter och 
möjliga resultat. 

ab) Antalet intyg om en europeisk utlämnandeorder och intyg om en europeisk 
bevarandeorder som utfärdats genom att den utfärdande myndigheten 
utnyttjat möjligheten att begära att tjänsteleverantören ska avstå från att 
informera den person vars uppgifter begärs i enlighet med artikel 11.1a, 
inbegripet information om omständigheterna och eventuell senare 
information i enlighet med artikel 11.2.

b) Antalet verkställda respektive icke verkställda intyg om en europeisk 
utlämnandeorder och intyg om en europeisk bevarandeorder, indelat efter 
typ av uppgifter som begärts,▐ mottagare och situation (nödsituation eller 
inte).

ba) Antalet intyg om en europeisk utlämnandeorder som vägrats, indelat efter 
typ av uppgifter som begärts, mottagare och situation (nödsituation eller 
inte) samt åberopade grunder för icke-erkännande eller uteblivet 
verkställande.

c) För verkställda intyg om en europeisk utlämnandeorder, den genomsnittliga 
tiden för inhämtande av de begärda uppgifterna från den tidpunkt då intyget 
utfärdades till den tidpunkt då uppgifterna erhölls, indelat efter typ av 
uppgifter som begärts,▐ mottagare och situation (nödsituation eller inte).
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ca) För verkställda intyg om en europeisk bevarandeorder, den genomsnittliga 
tiden för respektive förfarande för intyg om en europeisk utlämnandeorder 
till följd av ett intyg om en europeisk bevarandeorder från den tidpunkt då 
intyget om en europeisk bevarandeorder utfärdades till den tidpunkt då 
intyget om en europeisk utlämnandeorder utfärdades, indelat efter typ av 
uppgifter som begärts och mottagare.

d) ▐;

e) Antalet rättsmedel som använts mot europeiska utlämnandeorder och 
europeiska bevarandeorder i den utfärdande staten och i den verkställande 
staten, indelat efter typ av uppgifter som begärts.

f) De påföljder som ålagts i enlighet med artikel 13, indelat efter typ av 
uppgifter som begärts, mottagare, situation (nödsituation eller inte) och 
påföljdsbelopp.

g) En översikt över de kostnader som tjänsteleverantörer har begärt ersättning 
för med anknytning till verkställandet av intyget om en europeisk 
utlämnandeorder eller intyget om en europeisk bevarandeorder samt de 
kostnader som de utfärdande myndigheterna gett ersättning för.

h) Antalet verkställighetsförfaranden som inletts, indelat efter typ av uppgifter 
som begärts, mottagare, situation (nödsituation eller inte) och slutgiltigt 
resultat.

2a. Kommissionen ska, senast den 30 juni varje år, offentliggöra en rapport med de 
uppgifter som avses i punkt 2, i sammanställd form uppdelat per medlemsstat.

Artikel 20

▐

Artikel 21

▐

Artikel 22

Anmälningar

1. Senast den … [12 månader före den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska 
varje medlemsstat till kommissionen anmäla följande:

a) De myndigheter som i enlighet med landets nationella lagstiftning är behöriga i 
enlighet med artikel 4 att utfärda och/eller godkänna europeiska utlämnandeorder 
och europeiska bevarandeorder.
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b) Den▐ verkställande myndighet till vilken intyg om en europeisk utlämnandeorder 
eller intyg om en europeisk bevarandeorder översänds för verkställande eller 
tillämpning av europeiska utlämnandeorder och europeiska bevarandeorder.

ba) Om tjänsteleverantörer eller medlemsstater redan har inrättat särskilda system 
eller andra säkra kanaler för hantering av begäranden om uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål, de medel och tekniska gränssnitt som de behöriga 
myndigheterna har till sitt förfogande för att ta emot eller få åtkomst till de 
uppgifter som lämnas ut för sammankoppling med det system som avses i 
artikel 7a. 

c) ▐

1a. Tjänsteleverantörer med verksamhetsställe i mer än en medlemsstat ska senast 
samma dag till kommissionen anmäla var i unionen de har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe.

2. Kommissionen ska göra den information som tas emot enligt denna artikel tillgänglig 
för allmänheten, antingen på en särskild webbplats eller på webbplatsen för det 
europeiska straffrättsliga nätverk som avses i artikel 9 i rådets beslut 2008/976/RIF21.

Artikel 23

Förhållande till europeiska utredningsorder och förfaranden för ömsesidig rättslig hjälp

Medlemsstaternas myndigheter får fortsätta att utfärda europeiska utredningsorder i enlighet 
med direktiv 2014/41/EU eller utnyttja de befintliga förfarandena för ömsesidig rättslig 
hjälp för insamling av elektronisk information, som också skulle omfattas av denna 
förordning. 

Artikel 24

Utvärdering

Senast den … [2 år från den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen 
göra en utvärdering av förordningen och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om tillämpningen av denna förordning, i synnerhet med en utvärdering av antalet fall 
där det görs undantag i nödsituationer i enlighet med artikel 9.2 och undantag från 
principen om användarinformation i enlighet med artikel 11. Rapporten ska▐ åtföljas av en 
bedömning av hur det gemensamma europeiska systemet för utbyte fungerar och av hur 
denna förordning fungerar i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/41/EU. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre 
lagstiftning. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga 
för att utarbeta denna rapport.

21 Rådets beslut 2008/976/RIF av den 16 december 2008 om det europeiska rättsliga nätverket (EUT L 348, 
24.12.2008, s. 130).
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Artikel 25

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [18 månader efter ikraftträdandet].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet 
med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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BILAGA I

INTYG OM EN EUROPEISK UTLÄMNANDEORDER (EPOC) FÖR
UTLÄMNANDE AV ELEKTRONISK INFORMATION

Enligt förordning (EU)…1 ska intyget om en europeisk utlämnandeorder (EPOC) ställas 
direkt och samtidigt till tjänsteleverantören och den verkställande myndigheten för 
verkställande av EPOC. Om uppgifterna inte lämnas ut ska mottagaren vid mottagandet av 
EPOC bevara de begärda uppgifterna, såvida inte informationen i EPOC inte gör det möjligt 
att identifiera uppgifterna i fråga. Bevarandet ska fortsätta till dess att uppgifterna lämnats ut 
eller till dess att den utfärdande myndigheten eller, i tillämpliga fall, den verkställande 
myndigheten meddelar att det inte längre är nödvändigt att bevara och lämna ut uppgifter.
Mottagarna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretessen för EPOC och för de 
uppgifter som lämnas ut eller bevaras.

AVSNITT A:
Utfärdande stat: ………………………………………………………………………………..
ANM.: uppgifter om utfärdande myndighet ska lämnas i slutet (avsnitten E och F)
Mottagare (kryssa i lämplig ruta)
– tjänsteleverantör eller, i tillämpliga fall, dess rättsliga ombud:
– verkställande myndighet
           
AVSNITT B: Tidsfrister
De begärda uppgifterna ska lämnas ut (kryssa i lämplig ruta och fyll i där så krävs):
□ senast inom 10 dagar, om den verkställande myndigheten inte har åberopat någon av 
grunderna för icke-erkännande eller uteblivet verkställande
□ senast inom 16 timmar i händelse av en nödsituation, om den verkställande myndigheten 
inte har åberopat någon av grunderna för icke-erkännande eller uteblivet verkställande
– en omedelbar fara för en persons liv eller fysiska integritet. Motivering▐:
▐ 

AVSNITT C: Information till användaren
Observera att (kryssa i där tillämpligt):
□ tjänsteleverantören ska avhålla sig från att informera den person vars uppgifter begärs i 
EPOC på grundval av domstolsbeslut. Motivering: …

AVSNITT D: Elektronisk information som ska lämnas ut

i) Denna EPOC gäller (kryssa i relevant(a) ruta/rutor):
□ abonnentuppgifter▐:
□ namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) och annan 
relevant information om användarens/abonnentens identitet
□ datum och tidpunkt för den första registreringen, typ av registrering, kopia av kontrakt, 
kontroll av identitet vid tidpunkten för registrering, kopior av handlingar som abonnenten 
tillhandahållit
□ typ av tjänst, inbegripet identifiering (telefonnummer och SIM-kortnummer, MAC-adress) 
och tillhörande utrustning
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□ profilinformation (användarnamn, foto)
□ uppgifter om validering av användningen av tjänster, såsom en alternativ e-postadress som 
anges av användaren/abonnenten
▐ 
□ PUK-koder
□ IP-adress, med det enda syftet att identifiera användaren: 
– IP-adress
– IP-förbindelseuppgifter/loggar för identifieringsändamål
□ trafikuppgifter▐:
a) för (mobil) telefoni:
□ utgående (A) och inkommande (B) identifierare (telefonnummer, IMSI, IMEI)
□ tidpunkt och varaktighet för förbindelserna
□ uppringningsförsök
□ basstationens ID, inklusive geografisk information (X/Y koordinater) vid tidpunkten för 
inledande och avslutande av förbindelsen
□ leverantör/teletjänst som används (t.ex. UMTS, GPRS)
b) för internet:
□ ruttuppgifter (avsändar- och mottagar-IP-adress(er), portnummer, webbläsare,▐ 
meddelandeidentifiering)
□ basstationens ID, inklusive geografisk information (X/Y koordinater) vid tidpunkten för 
inledande och avslutande av förbindelsen
□ datavolym
c) för värdtjänster:
□ loggfiler
□ ärenden
□ inköpshistoria
– faktureringshistoria för förbetalt saldo
▐
□ innehållsdata▐:
– kontaktlistor
□ (webb)brevlådedump
□ minnesdump (användargenererade data)
□ siddump
□ meddelandelogg/backup
□ röstbrevlådedump
□ serverinnehåll
□ anordningsbackup
ii) Ytterligare information▐ för▐ verkställande av EPOC:
   IP- adress:…………………………………………………………………………............
   Telefonnummer:…………………………………………………………………………..
   E-postadress:………………………………………………………………………….......
   IMEI- nummer:…………………………………………………………………………...
   MAC- adress:…………………………………………………………………………......
   Person(er) vars/vilkas uppgifter begärs:……………………………………………….....
   Tjänstens benämning: ………………………………………………………………........
   Övrigt: ………………………………………………………………………………........

iii) ▐ Det tidsintervall som begäran om utlämnande gäller:
……..…………………………………………………………………………………………….
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iv) Observera att (kryssa i och fyll i där tillämpligt):
□ de begärda uppgifterna bevarades i enlighet med en tidigare begäran om bevarande som 
utfärdats av ......................................................................................................... (ange 
myndigheten och, om tillgängligt, datum för översändande av begäran och referensnummer) 
och översänts till ................................................................................................ (ange de 
mottagare som begäran översänts till och, om tillgängligt, referensnummer som angivits av 
mottagaren)

v) Beskaffenhet och brottsrubricering för det eller de brott som EPOC utfärdas för samt 
tillämplig lag/bestämmelse:
……………………………………………..……………………………….……………………
Föreliggande EPOC utfärdas för trafikuppgifter och/eller innehållsdata och rör (kryssa i 
relevant(a) ruta/rutor):
    brott för vilka maximistraffet i den utfärdande staten är fängelse i minst tre år,
för följande brott, om de helt eller delvis begås med hjälp av ett informationssystem:
brott enligt definitionen i artiklarna 3, 4 och 5 i rådets rambeslut 2001/413/RIF,
brott enligt definitionen i artiklarna 3–7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU,
brott enligt definitionen i artiklarna 3–8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU.
brott enligt definitionen i artiklarna 3–12 och 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541.

vi) Observera att (kryssa i där tillämpligt):
De uppgifter som begärs lagras eller behandlas som en del av en infrastruktur som en 
tjänsteleverantör tillhandahåller ett företag eller en annan enhet än fysiska personer, och 
föreliggande EPOC ställs till tjänsteleverantören därför att de utredningsåtgärder som riktas 
mot företaget eller enheten är olämpliga, i synnerhet eftersom de kan äventyra utredningen.

vii) Alla övriga relevanta uppgifter:
………………………………………….……………………………….………………………

AVSNITT E: Närmare uppgifter om den myndighet som har utfärdat EPOC
Typ av myndighet som utfärdat denna EPOC (kryssa i relevant ruta):
□ domare, domstol eller undersökningsdomare
□ allmän åklagare (för abonnentdata och IP-adresser med det enda syftet att fastställa 
identiteten på specifika personer)
□ allmän åklagare (för trafikuppgifter och innehållsdata) → fyll också i avsnitt F
□ varje annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition → fyll också i 
avsnitt F
Närmare uppgifter om den utfärdande myndigheten och/eller dess företrädare som intygar att 
innehållet i EPOC är riktigt och korrekt:
Myndighetens namn:………………………………………..…………………………………...
Myndighetsföreträdarens namn:……………………………..…………………………………..
Befattning (titel/grad):….......………………………………..…………………………………..
Dokumentnummer…………………………………………..…………………………………..
Adress:…………………………………………..…………………………………....................
Tfn (landsnummer) (riktnummer):…………………………..…………………………………..
Fax (landsnummer) (riktnummer):…………………………..…………………………………..
E-post:…………………………………………..………………………………….....................
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Datum: …………………………………………..…………………………………...................
Officiell stämpel (om tillämpligt) och underskrift:………..…………………………………....

AVSNITT F: Närmare uppgifter om den myndighet som godkänt EPOC
Typ av myndighet som godkänt denna EPOC (kryssa i relevant ruta):
□ domare, domstol eller undersökningsdomare
□ allmän åklagare (för abonnentdata och IP-adresser med det enda syftet att fastställa identiteten 
på specifika personer)
Närmare uppgifter om den godkännande myndigheten och/eller dess företrädare som intygar att 
innehållet i EPOC är riktigt och korrekt:
Myndighetens namn:……………………………………………………………………………….....
Myndighetsföreträdarens namn:………………………………………………………………………
Befattning (titel/grad):………………………………………………………………………………...
Dokumentnummer……………………………………………………………………………….........
Adress: ……………………………………………………...……………………..………….............
Tfn (landsnummer) (riktnummer):……………………….……………………..……….....................
Fax (landsnummer) (riktnummer):……………………….……………………..……….....................
E-post:………………………………………………………………………………….….…….........
Datum: ……………………………………………………………………….…………………........
Officiell stämpel (om tillämpligt) och underskrift:……………………………………………….......

AVSNITT G: Överföring av uppgifter och kontaktuppgifter
i) Myndighet till vilken uppgifterna ska överföras (kryssa i och fyll i, vid behov):
□ utfärdande myndighet
□ godkännande myndighet
□ annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition.......................................
ii) Myndighet/kontaktpunkt som kan kontaktas för alla frågor som rör verkställandet av 
EPOC:........................................................................................................................................
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BILAGA II

INTYG OM EN EUROPEISK BEVARANDEORDER (EPOC-PR) FÖR
BEVARANDE AV ELEKTRONISK INFORMATION

Enligt förordning (EU)…2 ska intyget om en europeisk bevarandeorder (EPOC-PR) ställas 
direkt och samtidigt till tjänsteleverantören (eller, i tillämpliga fall, dess rättsliga ombud) 
och den verkställande myndigheten för verkställande av EPOC-PR▐. ▐ Bevarandet ska 
upphöra efter 60 dagar, såvida inte den utfärdande myndigheten bekräftar att en efterföljande 
utlämnandeorder har utfärdats. Om den utfärdande myndigheten inom 60 dagar bekräftar att 
en efterföljande utlämnandeorder har utfärdats ska mottagaren bevara uppgifterna så länge 
som krävs för att lämna ut dessa när utlämnandeordern delges.
Mottagarna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretessen för EPOC-PR och 
för de uppgifter som bevaras eller lämnas ut.
 
AVSNITT A:
Utfärdande stat: 
……………………………………………………………………………………
 ANM.: uppgifter om utfärdande myndighet ska lämnas i slutet (avsnitten D och E)
Mottagare (kryssa i lämplig ruta och fyll i):
– tjänsteleverantör eller, i tillämpliga fall, dess rättsliga ombud: …
– verkställande myndighet: …
       
AVSNITT B: Information till användaren
Observera att (kryssa i där tillämpligt):
□ tjänsteleverantören ska avhålla sig från att informera den person vars uppgifter begärs i 
EPOC-PR på grundval av domstolsbeslut. Motivering: …

AVSNITT C: Elektronisk information som ska bevaras
i) Denna EPOC-PR gäller (kryssa i relevant(a) ruta/rutor):
abonnentuppgifter▐:
□ namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) och annan 
relevant information om användarens/abonnentens identitet
□ datum och tidpunkt för den första registreringen, typ av registrering, kopia av kontrakt, 
kontroll av identitet vid tidpunkten för registrering, kopior av handlingar som abonnenten 
tillhandahållit
□ typ av tjänst, inbegripet identifiering (telefonnummer och SIM-kortnummer, MAC-adress) 
och tillhörande utrustning
□ profilinformation (användarnamn, foto)
□ uppgifter om validering av användningen av tjänster, såsom en alternativ e-postadress som 
anges av användaren/abonnenten
▐ 
□ PUK-koder
IP-adresser, med det enda syftet att identifiera användaren:

- IP-adress
- IP-förbindelseuppgifter/loggar för identifieringsändamål

▐ 
□ trafikuppgifter▐:
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a) för (mobil) telefoni:
□ utgående (A) och inkommande (B) identifierare (telefonnummer, IMSI, IMEI)
□ tidpunkt och varaktighet för förbindelserna
□ uppringningsförsök
□ basstationens ID, inklusive geografisk information (X/Y koordinater) vid tidpunkten för 
inledande och avslutande av förbindelsen
□ leverantör/teletjänst som används (t.ex. UMTS, GPRS)
b) för internet:
□ ruttuppgifter (avsändar- och mottagar-IP-adress(er), portnummer, webbläsare,▐ 
meddelandeidentifiering)
□ basstationens ID, inklusive geografisk information (X/Y koordinater) vid tidpunkten för 
inledande och avslutande av förbindelsen
□ datavolym
c) för värdtjänster:
□ loggfiler
□ ärenden
□ inköpshistoria
□ övriga trafikuppgifter:
□ faktureringshistoria för förbetalt saldo
▐ innehållsdata▐:
– kontaktlista
□ (webb)brevlådedump
□ minnesdump (användargenererade data)
□ siddump
□ meddelandelogg/backup
□ röstbrevlådedump
□ serverinnehåll
□ anordningsbackup
   
ii) Ytterligare information▐ för▐ verkställande av EPOC-PR:
   IP- adress:…………………………………………………….…..……………....................
   Telefonnummer:…………………………………………………….…..……………..........
   E-postadress:…………………………………………………….…..……………...............
   IMEI- nummer:…………………………………………………….…..……………...........
   MAC- adress:………………………………………………………………………….........
   Person(er) vars/vilkas uppgifter begärs:…………………………………………………….
   Tjänstens benämning: ………………………………………………………………............
   Övrigt: ………………………………………………………….……………………...........

iii) ▐ Det tidsintervall som begäran om bevarande gäller.
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Beskaffenhet och brottsrubricering för det eller de brott som EPOC-PR utfärdas för samt 
tillämplig lag/bestämmelse:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

v) Alla övriga relevanta uppgifter:
…………………………………………………………………………………………………..



RR\1220560SV.docx 57/63 PE642.987v02-00

SV

AVSNITT D: Närmare uppgifter om den myndighet som har utfärdat EPOC-PR
Typ av myndighet som utfärdat denna EPOC-PR (kryssa i relevant ruta):
□ domare, domstol eller undersökningsdomare
□ allmän åklagare
□ varje annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition → fyll också i 
avsnitt E
Närmare uppgifter om den utfärdande myndigheten och/eller dess företrädare som intygar att 
innehållet i EPOC-PR är riktigt och korrekt:
Myndighetens namn:……………………………………………………………………………
Myndighetsföreträdarens namn:………………………………………………………………...
Befattning (titel/grad):…………………...……………………………………………………...
Dokumentnummer:……………………………………………………………………………...
Adress:………………………………………………………………………..............………....
Tfn (landsnummer) (riktnummer):………………………………………………………………
Fax (landsnummer) (riktnummer):………………………………………………………………
E-post:………………………………………………………………………………...................
Datum:…………………………………………………………………………………………..
Officiell stämpel (om tillämpligt) och underskrift:………………………………......………….

AVSNITT E: Närmare uppgifter om den myndighet som godkänt EPOC-PR
Typ av myndighet som godkänt denna EPOC-PR (kryssa i relevant ruta):
□ domare, domstol eller undersökningsdomare
□ allmän åklagare
Närmare uppgifter om den godkännande myndigheten och/eller dess företrädare som intygar 
att innehållet i EPOC-PR är riktigt och korrekt:
Myndighetens namn:………………………………………………………………………..….
Myndighetsföreträdarens namn:……………………………………………………………..…
Befattning (titel/grad):……......……………………………………………………………..…
Dokumentnummer:…………………………………………………………………………..…
Adress: ………………………………………………………………………………………....
Tfn (landsnummer) (riktnummer):…………………………………………………………..…
Fax (landsnummer) (riktnummer):…………………….......………………………………..…
E-post:…………………………………………………………………………..…....................
Datum:…………………………………………………………………………………………..
Officiell stämpel (om tillämpligt) och underskrift:…………………………………………..…

AVSNITT F: Kontaktuppgifter
Myndighet som kan kontaktas för alla frågor som rör verkställandet av EPOC-PR: 
………………………………………………………………………………………………



PE642.987v02-00 58/63 RR\1220560SV.docx

SV

BILAGA III

INFORMATION OM OMÖJLIGHETEN ATT VERKSTÄLLA EPOC/EPOC-PR ELLER 
ICKE-ERKÄNNANDE AV EPOC

AVSNITT A:
Följande uppgifter gäller:
□ intyg om en europeisk utlämnandeorder (EPOC)
□ intyg om en europeisk bevarandeorder (EPOC-PR)

AVSNITT B:
Mottagare av EPOC/EPOC-PR:
– tjänsteleverantör eller, i tillämpliga fall, dess rättsliga ombud: …
– verkställande myndighet: …
Myndighet som utfärdade EPOC/EPOC-PR: ……………………………..…………………
Om tillämpligt, myndighet som godkände EPOC/EPOC-PR: ……………………………….

AVSNITT C:
Aktbeteckning för mottagaren av EPOC/EPOC-PR: ……………………….…………….......
Aktbeteckning för den utfärdande myndigheten: ………………………………………………
I tillämpliga fall, aktbeteckning för den godkännande myndigheten:………….……………….
▐ Datum för översändande av EPOC/EPOC-PR: ………………...…………………................

AVSNITT D: Skäl för omöjligheten att verkställa EPOC/EPOC-PR

i) EPOC/EPOC-PR kan inte verkställas eller kan inte verkställas inom den begärda tidsfristen 
av följande skäl:
□ EPOC/EPOC-PR är ofullständig
□ EPOC/EPOC-PR innehåller uppenbara fel vad gäller form eller innehåll
□ EPOC/EPOC-PR innehåller inte tillräckliga uppgifter
force majeure eller faktisk omöjlighet på grund av omständigheter som inte kan tillskrivas 
mottagaren eller tjänsteleverantören
□ Den europeiska utlämnandeordern har inte utfärdats eller godkänts av en utfärdande 
myndighet enligt artikel 4 i förordning (EU) …
□ Den europeiska bevarandeordern har inte utfärdats eller godkänts av en utfärdande 
myndighet enligt artikel 4 i förordning (EU)…
□ Den europeiska utlämnandeordern har inte utfärdats för ett brott som anges i artikel 5.4 i 
förordning (EU) …
□ tjänsteleverantören omfattas inte av tillämpningsområdet för förordning (EU) …
□ den europeiska utlämnandeordern/bevarandeordern gäller inte uppgifter som lagras av eller 
på uppdrag av tjänsteleverantören vid den tidpunkt då EPOC/EPOC-PR utfärdas
□ det framgår enbart av informationen i EPOC/EPOC-PR att EPOC/EPOC-PR▐ är uppenbart 
oskälig eller att den går utöver syftet med ordern
□ efterlevnad av den europeiska utlämnandeordern eller den europeiska bevarandeordern 
skulle strida mot ett tredjelands tillämpliga lagstiftning om förbud mot utlämnande av de 
berörda uppgifterna.
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ii) Redogör närmare för skälen till uteblivet verkställande i detta fall, vid behov med 
angivande av andra skäl än de som anges i led i) i detta avsnitt:
………………………………………………………………………………………………….

AVSNITT Da: 

Grunder för icke-erkännande eller uteblivet verkställande av EPOC (kryssa i lämplig ruta):

För alla EPOC: 

[ ] Villkoren för utfärdande av en europeisk utlämnandeorder enligt artikel 5 i 
denna förordning är inte uppfyllda.

[ ] Verkställandet av den europeiska utlämnandeordern skulle strida mot 
ne bis in idem-principen.

[ ] Det finns goda skäl att anta att verkställandet av den europeiska 
utlämnandeordern skulle vara oförenligt med en medlemsstats skyldigheter enligt 
artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

[ ] Det finns immunitet, privilegier eller regler om fastställande och begränsning av 
straffrättsligt ansvar som hänför sig till tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier 
enligt den verkställande statens rätt, vilket gör det omöjligt att verkställa den 
europeiska utlämnandeordern.

För EPOC för trafikuppgifter och innehållsdata: 

[ ] Verkställandet av den europeiska utlämnandeordern skulle skada väsentliga 
nationella säkerhetsintressen, äventyra informationskällan eller innebära 
användning av konfidentiella uppgifter om särskild underrättelseverksamhet.

[ ] Den europeiska utlämnandeordern avser ett brott som påstås ha begåtts utanför 
den utfärdande statens territorium och helt eller delvis inom den verkställande 
statens territorium och den gärning för vilken EPOC utfärdats utgör inte ett brott 
enligt den verkställande statens rätt.

[ ] Den gärning för vilken EPOC utfärdats utgör inte ett brott enligt den 
verkställande statens rätt, såvida det inte gäller ett brott som förtecknas i de 
brottskategorier som anges i bilaga IIIa, enligt uppgift från den utfärdande 
myndigheten i EPOC, om maximistraffet för gärningen i fråga i den utfärdande 
staten är fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år.

[ ] Verkställandet av den europeiska utlämnandeordern är enligt den verkställande 
statens rätt begränsat till en förteckning över brott eller en brottskategori eller till 
brott som är belagda med ett högre minimistraff.

[ ] Efterlevnad av den europeiska utlämnandeordern skulle strida mot ett 
tredjelands tillämpliga lagstiftning om förbud mot utlämnande av de berörda 
uppgifterna.



PE642.987v02-00 60/63 RR\1220560SV.docx

SV

AVSNITT E: Motstridiga skyldigheter som härrör från ett tredjelands lagstiftning
I händelse av motstridiga skyldigheter som härrör från ett tredjelands lagstiftning, vänligen 
lämna följande information:
– lagrubrik(er) i tredjelandet, inklusive tillämpliga bestämmelser:
…………………………………………………………………….…………………………….
– texten i relevanta bestämmelser:
…………………………………………………..………………………………..…………….
– vari den motstridiga skyldigheten består, inbegripet intressen som skyddas av tredjelandets 
lagstiftning:
□ enskildas grundläggande rättigheter (precisera):
……………………………………………………………………………….………………..
□ grundläggande intressen för tredjelandet som rör nationell säkerhet och försvar (precisera):
…………………………………………………………………………………………………..
□ övriga intressen (precisera):
…………………………………………………..……………………………………………….
– förklara varför lagen är tillämplig i detta fall:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
– förklara varför en konflikt anses föreligga i detta fall:
……………………………………………………………………..……………………………
– förklara kopplingen mellan tjänsteleverantören och tredjelandet i fråga:
…………………………………………………………………………………….……………..
– möjliga konsekvenser för mottagaren av att efterleva den europeiska utlämnandeordern, 
inklusive påföljder som kan komma i fråga:
……………………………………………………………………………...……………….…...

AVSNITT F: Information som begärs
Det behövs ytterligare information från den utfärdande myndigheten för att EPOC/EPOC-PR 
ska kunna verkställas (fyll i, om tillämpligt):
……………………………………………………………………………….…………………..

AVSNITT G: Bevarande av uppgifter
De begärda uppgifterna (kryssa i relevant ruta och fyll i, om tillämpligt):
□ ska bevaras i fem dagar för förtydliganden eller, vid behov, korrigering från den 
utfärdande myndighetens sida
□ ska inte lämnas ut eller bevaras eftersom uppgifterna i EPOC/EPOC-PR inte gör det 
möjligt att identifiera dem.
– ska inte lämnas ut eftersom en av grunderna för icke-erkännande eller uteblivet 
verkställande föreligger. 

AVSNITT H: Uppgifter om tjänsteleverantören eller, i tillämpliga fall, dess rättsliga ombud
Namn på tjänsteleverantören/dess rättsliga ombud: 
….……………….…………………………
Namn på den bemyndigade personen:….……………….…………………………
Officiell stämpel (om tillämpligt) och underskrift:….……………….…………………………
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BILAGA IIIa

Kategorier av brott som avses i artikel 10a.2 c:
– Deltagande i en kriminell organisation.
– Terrorism.
– Människohandel.
– Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
– Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
– Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
– Korruption.
– Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska unionens finansiella 

intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen.

– Tvätt av vinning av brott.
– Penningförfalskning, inklusive euroförfalskning.
– It-brottslighet.
– Miljöbrott, inklusive olaga handel med hotade djurarter och utrotningshotade 

växtarter och växtsorter.
– Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
– Mord och grov misshandel.
– Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.
– Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.
– Rasism och främlingsfientlighet.
– Organiserad stöld eller väpnat rån.
– Olaglig handel med kulturföremål, inklusive antikviteter och konstverk.
– Svindleri.
– Beskyddarverksamhet och utpressning.
– Förfalskning och piratkopiering.
– Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar.
– Förfalskning av betalningsmedel.
– Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser.
– Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.
– Handel med stulna fordon.
– Våldtäkt.
– Mordbrand.
– Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.
– Kapning av flygplan eller fartyg.
– Sabotage.
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