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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0760/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. O., par 
pamattiesību aizsardzības uzlabošanu saskaņā ar ES elektronisko 
pierādījumu sniegšanas rīkojumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pašreizējā priekšlikumā par ES elektronisko pierādījumu 
sniegšanas rīkojumiem (COM(2018)0225) nav pievērsta uzmanība pamattiesību aizsardzībai. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pieprasītājai valstij tiek sniegti elektroniski pierādījumi, 
neiesaistot valsts tiesas; viņš apgalvo, ka saskaņā ar priekšlikumu personām ir pārāk maz 
iespēju aizstāvēties un privātajiem uzņēmumiem tiek piešķirtas pārāk lielas pilnvaras. 
Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa uzlabot elektronisko pierādījumu sniegšanas rīkojumus 
attiecībā uz datu aizsardzību, pamattiesību aizsardzību un ES pilsoņu aizsardzību pret 
izspiegošanu. Lūgumraksta iesniedzējs ir sniedzis vairākus konkrētus priekšlikumus 
ierosinātās regulas uzlabošanai, tostarp nelikumīgi iegūtu pierādījumu izmantošanas 
novēršanai izmeklēšanā vai tiesā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām būtu jāveic tieša 
ziņošana pakalpojumu sniedzējiem, pierādījumi būtu jāglabā, pamatojoties uz „ātrās 
sasaldēšanas“ metodi, un būtu jābūt iespējai iegūt datus, vienīgi atbildot uz tiesas rīkojumu 
pieprasītājā un saņēmējā valstī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka attiecīgās personas 
dalībvalstij vajadzētu būt veto tiesībām. Viņš uzskata, ka neatbilstīgas izmantošanas gadījumā 
pieprasītājai un saņēmējai valstij būtu jābūt solidāri atbildīgām un ka personas, kurām ir 
pienākums glabāt dienesta noslēpumu, būtu jāaizsargā ar divkāršu tiesas kontroli. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka attiecīgā persona būtu jāinformē par datu sniegšanu un 
par iespējamu tiesvedību, un ka dati būtu jāsniedz tikai saistībā ar smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 11. maijā

Komisijas konstatējumi

Atbildot uz Eiropas Parlamenta1 un Padomes2 aicinājumu un pēc plašām apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām, Komisija 2018. gada 17. aprīlī iesniedza likumdošanas iniciatīvu par 
elektroniskiem pierādījumiem (e-pierādījumi), kas sastāv no diviem patstāvīgiem 
instrumentiem:

 

 regulas, ar ko ievieš Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojumu un Eiropas e-
pierādījumu saglabāšanas rīkojumu, kas ļauj tiesu iestādēm likt pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri piedāvā pakalpojumus Savienībā, sniegt vai saglabāt elektroniskos 
pierādījumus neatkarīgi no datu atrašanās vietas. Šos rīkojumus var nosūtīt tieši 
pakalpojumu sniedzējam vai tā juridiskajam pārstāvim, kurš atrodas citā dalībvalstī, 
iepriekš neiesaistot šīs otras dalībvalsts iestādes. Pakalpojumu sniedzējam dati ir 
nekavējoties jāuzglabā vai arī vai jāiesniedz 10 dienu laikā; un 

 direktīvas, ar ko ievieš pienākumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā 
pakalpojumus ES, iecelt savu juridisko pārstāvi Savienībā. Šim juridiskajam pārstāvim 
ir jābūt adresātam, kuram Savienībā ir jāiesniedz ar pierādījumiem saistītie rīkojumi.

Priekšlikumu galvenais jauninājums ir tas, ka nav nepieciešama izpildvalsts iestādes 
sistemātiska iesaistīšanās. Šīs izvēles pamatā ir divas atšķirīgas e-pierādījumu iezīmes: 
1) pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus, kurus izmanto datu glabāšanai vai 
pārsūtīšanai, bieži vien galvenā mītne ir citā valstī (galvenokārt Amerikas Savienotajās Valstīs), 
nevis tajā, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums un/vai kura ir aizdomās turētā dzīvesvieta. 
Tas piešķir situācijām, kas skar kādu konkrētu valsti, starptautisku dimensiju (gan attiecībā uz 
cietušajiem, gan aizdomās turētajiem dalībvalstī, kura veic izmeklēšanu). Bieži vien nav 
skaidrs, kur tiek glabāti attiecīgie dati, jo pakalpojumu sniedzēji tos pārvieto un tehnisku vai 
ekonomisku iemeslu dēļ var uzglabāt dažādus elementus dažādās valstīs; 2) elektroniskie dati 
pēc būtības ir nepastāvīgāki nekā citi pierādījumu veidi un ir pakļauti ātrai dzēšanai. Attiecībā 
uz dažiem datu veidiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums tos dzēst pēc vairākām dienām. 
Līdz ar to laikam ir būtiska nozīme.

Praktiķi uzskata, ka pastāvošās tiesu iestāžu sadarbības procedūras nav pietiekami efektīvas, jo 
īpaši ņemot vērā to, ka pieaug to gadījumu skaits, kad ir vajadzīgi e-pierādījumi. Šīs procedūras 
ir izstrādātas gadījumiem, kad izmeklēšanas pasākumam, piemēram, mājas pārmeklēšanai vai 
liecinieka nopratināšanai, ir jānotiek citas valsts teritorijā un ir vajadzīga šīs citas valsts 
palīdzība. Tomēr attiecībā uz e-pierādījumiem vienīgā saikne ar citu valsti parasti ir 
pakalpojumu sniedzēja vai juridiskā pārstāvja galvenā mītne tās teritorijā. Vairumā gadījumu 
persona, kuras dati tiek pieprasīti, ir tajā pašā jurisdikcijā, kurā atrodas pieprasījuma iesniedzēja 

1      Eiropas Parlamenta 2017. gada 3. oktobra rezolūcija par cīņu pret kibernoziedzību (2017/2068(INI)).
2 Secinājumi par krimināljustīcijas uzlabošanu kibertelpā, pieejami: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/council_conclusions_on_improving_criminal_justice_in_cyberspace_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/council_conclusions_on_improving_criminal_justice_in_cyberspace_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/council_conclusions_on_improving_criminal_justice_in_cyberspace_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/council_conclusions_on_improving_criminal_justice_in_cyberspace_en.pdf
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iestāde3.

Priekšlikumos ir ietverti stingri aizsardzības pasākumi, lai aizsargātu attiecīgās personas 
tiesības. Ierosinātā regula paredz stingrus izdošanas nosacījumus un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus attiecībā uz personu, kuras dati tiek pieprasīti. Šie aizsardzības pasākumi ir plašāki 
par aizsardzības pasākumiem, kas daudzās dalībvalstīs ir paredzēti iekšējās lietās. Tiek 
piemēroti visi ES datu aizsardzības noteikumi, kā arī visas krimināltiesību procesuālās 
garantijas (tiesības uz taisnīgu tiesu, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 
6. pantā un Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, un visi procesuālo tiesību aizsardzības 
pasākumi). Turklāt visām dalībvalstīm, piemērojot šos instrumentus, ir saistoša Pamattiesību 
harta.

Pretēji lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām izdevējvalstī vienmēr ir iesaistīta tiesu 
iestāde, kas atkarībā no iejaukšanās līmeņa ir vai nu prokurors, vai tiesnesis. Saskaņā ar šo 
Komisijas priekšlikumu pakalpojumu sniedzējiem ir tikai tiesības norādīt uz bažām, bet to 
uzdevums nav pārbaudīt rīkojuma likumību. To var darīt tikai tiesu iestāde.

Atsaucoties uz lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumiem:

1. Komisija nolēma neiekļaut noteikumus par pierādījumu nepieņemamību, jo tie, ņemot vērā 
dalībvalstu kriminālprocesa kodeksus, ir ļoti atšķirīgi. Tomēr visām dalībvalstīm ir jāievēro 
krimināltiesību procesuālās garantijas, tostarp tiesības piekļūt lietas materiāliem, un jaunās 
regulas noteikumi būs tieši piemērojami.

2. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ierosināto citu dalībvalstu iesaistīšanu — lielākajā daļā 
gadījumu izpildes valstij, kurā ir reģistrēts pakalpojumu sniedzēja juridiskais pārstāvis, nav 
citas saistības ar konkrēto lietu kā vien pakalpojumu sniedzēja izvēle reģistrēt tur savu 
uzņēmumu vai pārstāvniecību. Procedūra, kas ietver minētās “uzņēmējvalsts” papildu 
rīkojumu, tikai atspoguļotu Eiropas izmeklēšanas rīkojumā iekļautās procedūras un neņemtu 
vērā digitālās pasaules un e-pierādījumu īpatnības, kā tas jau izklāstīts iepriekš. Tas neradītu 
pievienoto vērtību salīdzinājumā ar pašreizējām tiesu iestāžu sadarbības procedūrām. Skartās 
dalībvalsts papildu iesaistīšanās papildus dalībvalstij, kurā atrodas pakalpojumu sniedzējs, 
pārsniedz visus spēkā esošos tiesiskās sadarbības instrumentus gan Eiropas, gan starptautiskā 
līmenī. Turklāt tajā nav ņemts vērā, ka tās personas dzīvesvieta, kuras dati tika pieprasīti, bieži 
vien nav zināma, jo īpaši izmeklēšanas sākumposmā, un ka tā var būt arī kāda trešā valsts. 

Attiecībā uz datu saglabāšanu — praksē nepietiek tikai ar iespēju saglabāt datus (“ātrā 
sasaldēšana”), jo vairumā izmeklēšanu pastāv “pierādījumu ķēde”; izmeklētājiem būs vajadzīga 
pirmā informācija/pieprasītie dati, lai identificētu citus izmeklēšanai nepieciešamos datus, kas 
ir jāiegūst. Ja pirmais posms jau ilgst 30 dienas, tad otrais posms nebūs veiksmīgs, jo dati vairs 
nebūs pieejami to gaistamības dēļ. 

3. un 5. Regulā ir izklāstīti skaidri noteikumi saistībā ar personu informēšanu par datu 
sagatavošanu, kā arī par personas tiesībām attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret 
rīkojumu. Jāuzsver, ka noteikumi par to personu informēšanu, kuru dati tika pieprasīti, un 
regulas projektā paredzētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas ir pieejami ne tikai aizdomās 
turētajiem un apsūdzētajiem, bet arī trešām personām, ja viņu dati tiek meklēti, attiecas uz 

3 Saskaņā ar kāda ASV pakalpojumu sniedzēja sniegto informāciju 94 % no visiem ES abonentu datu 
pieprasījumiem attiecas uz personu, kura dzīvo pieprasījuma iesniedzējā valstī.
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visām situācijām un pārsniedz to, kas lielākajā daļā dalībvalstu pašlaik ir paredzēts iekšējās 
lietās. Saskaņā ar pašreizējiem instrumentiem rīkojuma likumību var apstrīdēt tikai valstī, kurā 
rīkojums izdots. Regula neizslēdz datu aizsardzības iestāžu iesaistīšanu attiecīgā gadījumā, kā 
arī negroza noteikumus par valsts atbildību. Kura valsts būs atbildīga par tiesību aktu 
pārkāpumu, būs atkarīga no to attiecīgās iesaistīšanās šajā procedūrā. 

4. Regulā jau ir paredzēts, ka kompetentajām iestādēm ir jāievēro privilēģijas un imunitāte gan 
rīkojuma izsniegšanas dalībvalstī, gan izpildes dalībvalstī. Tas nodrošina, ka tiek piemērots 
visaizsargājošākais režīms. Šaubu gadījumā izdevējiestāde var apspriesties ar otras dalībvalsts 
iestādēm.

6. Regulas darbības jomas ierobežošana, attiecinot to tikai uz vissmagākajiem nodarījumiem, 
neatbilstu izmeklēšanas iestāžu vajadzībām un cietušo tiesībām uz drošību un taisnīgumu. 
Kriminālizmeklēšanas procesos digitālajā pasaulē atstātās gaistošās pēdas arvien vairāk aizstāj 
materiālos pierādījumus, piemēram, dokumentus papīra formā. Tas skar ne tikai ar 
kibernoziedzību saistītas lietas, bet gan visu veidu noziegumus: ietekmes novērtējumā Komisija 
aplēsa, ka e-pierādījumi mūsdienās ir būtiski 85 % no visām ES veiktajām 
kriminālizmeklēšanām. Nespēja laikus iegūt e-pierādījumus var bloķēt izmeklēšanu jau pirmajā 
posmā, piemēram, lai identificētu tiešsaistē publiskota naidīga ieraksta autoru vai bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas materiālu izplatītāju. Tie ir noziegumi, kurus nevar uzskatīt par 
“smagiem noziegumiem”, bet kuriem tomēr ir spēcīga ietekme uz cietušajiem un sabiedrību. 
Tajā pašā laikā piekļuve konkrētiem datu veidiem kļūst arvien uzmācīgāka. Tāpēc regulas 
projektā ir nošķirta abonentu datu un piekļuves datu sagatavošana, kas ir iespējama attiecībā uz 
visiem nodarījumiem, un darījumu un satura datu sagatavošana, kas attiecas tikai uz 
nodarījumiem, par kuriem paredzētais maksimālais sods ir vismaz 3 gadi, un ir sniegts 
kibernoziegumu saraksts.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ierosināto citu dalībvalstu iesaistīšanu skatīt 2. punktu.

Secinājums

Komisijas e-pierādījumu pakete ir efektīvs instruments, kas pielāgots tiešsaistes pasaules 
radītajām konkrētajām problēmām, vienlaikus paredzot stingrus aizsardzības pasākumus 
pamattiesību aizsardzībai. Komisija uzskata, ka citu dalībvalstu sistemātiska iesaistīšana 
procedūrā nav piemērots risinājums, ņemot vērā tiešsaistes vides īpatnības, bet ir gatava izskatīt 
iespējamos kompromisus gaidāmajās diskusijās starp Parlamentu, Padomi un Komisiju ES 
likumdošanas procedūras ietvaros.


