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                      9. oktober 2020 
Kære Nick Hækkerup 
 
EU-domstolen har i tirsdags den 6. oktober 2020 truffet afgørelse om, at det er i 
strid med EU-retten, hvis medlemslandene fastlægger nationale regler, som 
pålægger teleselskaberne en pligt til generel og udifferentieret masseindsamling 
af teledata, herunder trafik- og lokaliseringsdata. Dermed er der truffet endnu en 
afgørelse i rækken af EU-domme, der betyder, at de danske logningsregler skal 
ændres. 
 
Vi har i telebranchen et stort behov for at få afklaret, hvilke konsekvenser 
dommen har for de danske logningsregler og for teleselskabernes dataindsamling. 
Det er branchens klare opfattelse, at de danske regler ikke kan opretholdes og 
skal ændres hurtigst muligt i lyset af dommen – og tidligere domme. Dén 
indsamling og lagring af data om de danske telekunder, som teleselskaberne efter 
de gældende regler er forpligtet til, kan ikke fortsætte uændret. 
 
Teleindustrien vil naturligvis altid gerne inden for lovens og EU-reglernes rammer 
bistå politiet, og der har igennem mange årtier eksisteret et godt samarbejde 
mellem teleselskaberne og politiet, hvor teleselskaberne har givet politiet adgang 
til data, som teleselskaberne har besiddet, hvis betingelserne for indgreb og 
udlevering har været opfyldt.  
 
Vi vil fra branchens side naturligvis gerne bidrage konstruktivt med teknisk viden 
og indspil til, hvordan reglerne kan og bør ændres i lyset af EU-domstolens 
afgørelse. Som et første skridt - og for at sikre efterlevelse af EU-retten – 
opfordrer vi til straks at suspendere brugen af editionskendelser vedr. adgang til 
logningsdata til andet end sager om alvorlig kriminalitet eller alvorlige trusler mod 
den nationale sikkerhed.  
 
Jeg skal på den baggrund, på vegne af teleselskaberne, opfordre ministeren til i 
lyset af den afsagte dom meget hurtigt at vurdere, hvilke ændringer dommen 
giver anledning til i Danmark. 
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