30. marts 2015

Justitsministeriet

Bemærkninger til 'Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven,
retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)' af 13. marts 2015 ('Forslaget')
Teleindustrien har hermed følgende bemærkninger til høring over 'Forslaget',
der udskyder revision af gældende logningsbestemmelser fra 2014-15 til 201516.
Baggrund:
Teleindustrien har i dialog med såvel politiet som Justitsministeriet i forbindelse med den bebudede revision af logningsbestemmelserne påpeget, at:
•

EU Domstolens afgørelse 8. april 2014, der underkendte det tidligere
gældende logningsdirektiv, indebærer, at der på EU niveau må forventes
vedtaget harmoniserede retningslinjer, der afspejler Domstolens afgørelse. Således har Kommissionen indikeret, at en offentlig høring kan forventes i løbet af 2015. Det vil sige, at uanset der ikke foreligger en tidsplan for udkast til revision af direktivet, er det givet, at Kommissionen
principielt vil tilstræbe en harmonisering af logningsregler for at fremme
det indre digitale marked

•

De nugældende danske logningsregler imødekommer, med justeringen af
19. juni 2014, behovet fra myndighedernes side for at opfylde det efterforskningsmæssige formål med logning specielt med hensyn til muligheder for indsamling af teledata afvejet over for borgernes krav om sikring
af privatliv og de byrder, der pålægges internetudbyderne. Teleindustrien
har i den forbindelse noteret bl.a. svar på §20 spørgsmål nr. 363 af 19.
marts fra Justitsministeriet, der netop understreger, at tiltag, der er blevet foreslået i forbindelse med den bebudede revision (’sessionslogning’),
reelt vil kunne omgås forholdsvis enkelt.

Det ville derfor være uproportionalt at iværksætte en dansk revision uden at
afvente en fælles EU-regulering også i henseende til den betydelige ressourcemæssige belastning, det vil påføre internetudbyderne og dermed den digitale
sektor i Danmark at skulle implementere evt. nye og byrdefulde krav eksempelvis i form af masseovervågning (’sessionslogning’), der så ville blive ændret, når EU fastlægger nye regler. Teleindustrien har noteret, at der ikke fra
myndighedernes side er fundet eksempler på at andre lande har bestemmelser, der modsvarer de af politiet i revisionsprocessen foreslåede.

Bemærkninger:
Teleindustrien finder det på denne baggrund positivt, at den bebudede revision
af logningsbestemmelserne udsættes.
Teleindustrien er imidlertid forundret over, at den foreslåede udsættelse af revisionen er fastsat til allerede 2015-16, bl.a. set i lyset af at en egentlig revision allerede er udsat 4 gange.
Netop fordi hensynet til afklaring af forholdene vedr. EU-reguleringen anføres
som begrundelse for at udsætte revisionen, vil Teleindustrien foreslå, at lovteksten ændres som følger:
’1. i §8 ændres ’2014-15’ til: ’en afklaring af EU-regulering i form af vedtaget
retsakt foreligger’
Denne ændring modsvarer begrundelsen i Forslagets bemærkninger, og det vil
dermed kunne undgås, at logningsbestemmelserne vil skulle gennemløbe endnu en udsættelse med medfølgende usikkerhed for industrien.
Skulle særlige forhold begrunde, at der ikke desto mindre opstår behov for en
særskilt dansk tilpasning, vil en sådan revision under alle omstændigheder
kunne igangsættes.
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