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                                                                                                                    Warszawa, 8 marca 2022 r. 
KL/86/43/AM/2022 

 
 

Pan 
Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z intensywnymi pracami w trilogach nad rozporządzeniem w sprawie europejskiego 
nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach 
karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego 
materiału dowodowego w sprawach karnych (COM/2018/225 final - 2018/0108), Konfederacja 
Lewiatan, w załączeniu, przesyła materiał pomocny w toku dalszych negocjacji rozporządzenia. 
 

  

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 
 
 
Do wiadomości: 
Pan 
Artur Grajewski 
Dyrektor 
Departamentu Prawa Europejskiego 
Ministerstwo Sprawiedliwości 

 
Załącznik: Stanowisko KL do rozporządzeniem w sprawie europejskiego nakazu wydania 
dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych 
i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału 
dowodowego w sprawach karnych (COM/2018/225 final - 2018/0108) - wersja czterokolumnowa 
(sygn. 5507/21) 
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Stanowisko KL do rozporządzeniem w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów 
dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego 

nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego 
w sprawach karnych (COM/2018/225 final - 2018/0108) - wersja czterokolumnowa (sygn. 

5507/21) (dalej: rozporządzenie) 
 
 
Konfederacja Lewiatan poniżej przedstawia propozycje zmian rozporządzenia. Wyrażamy nadzieję, że 
będą one przydatne w toku dalszych negocjacji rozporządzenia. 

                               

1. Propozycja uzupełnienia art. 2 ust. 3 projektu rozporządzenia w następujący sposób (określenia 
dodane są pogrubione): 

 
3. service provider’ means any natural or legal person that provides one or more of the following 
categories of services, with the exception of financial services referred to in Article 2(2)(b) of 
Directive 2006/123/EC [and, where it concerns personal data, acts as a data controller within 
the meaning of Regulation (EU) 2016/679] 

 

 

2. Propozycja poparcia Art. 5. Ustępów 6 i 6a w wersji przyjętej przez Radę (Council mandate) 

6. In cases where the data sought is stored or processed as part of an infrastructure 
provided by a service provider to a company or another entity other 
than natural persons, the European Production Order may 
only be addressed to the service provider where investigatory 
measures addressed to the company or the entity are not appropriate, in particular because they 
might jeopardise the investigation. 

6a. A European Production Order to produce data stored or processed as part of an infrastructure 
provided by a service provider to a public authority may only be issued if the public authority for 
which the data is stored or processed is in the issuing State. 

Uzasadnienie proponowanych zmian.  

Obie proponowane zmiany należy potraktować jako zmianę łączną. Naszym zdaniem definicja 
dostawcy usług powinna zawierać wzmiankę o "administratorze danych". Przyjęcie 
zaproponowanych poprawek zagwarantuje to, że nakazy (wydania oraz zabezpieczenia 
dowodów) będą trafiać najpierw do klientów, którzy mają kontrolę nad danymi. 
 

 


