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 18. maj 2016  Høring om udsættelse af logningsrevision  Teleindustrien, IT-Branchen og DI Digital (herefter branchen) har modtaget Justitsministeriets høring af 21. april 2016 om:   ”Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udle-veringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (ændring af revisionsbestemmelse)”.   Branchen kan indledningsvis oplyse, at branchen finder det positivt, at revi-sionen af retsplejelovens § 786, stk. 4, om teleudbyderes registrering og op-bevaring (logning) af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold udskydes.   En udskydelse af revisionsforpligtelsen betyder nemlig, at Justitsministeriet bør have tid til den nødvendige og lovede dialog med teleudbyderne, herun-der i forhold til hvad Rigspolitiet har behov for, og hvad der rent teknisk kan lade sig gøre.    Branchen har dog noteret sig, at der i forbindelse med lovforslaget er udar-bejdet almindelige bemærkninger, hvori Rigspolitiets anbefalinger til brug for revisionen af logningsreglerne fremgår (bemærkningernes afsnit 2.2).   Det er ikke hensigtsmæssigt, at Rigspolitiets anbefalinger og ønsker til selve indholdet af fremtidige logningsregler tages med i bemærkningerne til den lovtekst, som blot formelt skal udskyde revisionen.   Det gælder særligt i forhold til, at Rigspolitiets anbefalinger blandt andet af-spejler en manglende indsigt i, hvad der er teknisk muligt i dag.    Som et eksempel herpå afspejler bemærkningerne i afsnit 2.2, at Rigspolitiet tilsyneladende har misforstået de tekniske muligheder for at logge data om internettrafik, så det svarer til den gældende pligt til at logge data om tradi-tionel telefonitrafik.    For at undgå, at der ved den politiske diskussion og beslutning om at udsky-de revisionen af logningsreglerne samtidig skal tages stilling til Rigspolitiets 
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2 anbefalinger og ønsker, førend den igangværende dialog med teleudbyderne er afsluttet, anbefaler branchen, at bemærkningernes afsnit 2.2. helt udgår.     Bemærkningernes afsnit 2.2. er desuden ikke en nødvendighed for at gen-nemføre lovforslaget, medmindre Justitsministeriet direkte ønsker, at der al-lerede på nuværende tidspunkt åbnes for den politiske diskussion af omfan-get af fremtidige logningsregler.     Med venlig hilsen  
Mette Lundberg Direktør, politik og kommunikation IT-Branchen 
 Peder Søgaard-Pedersen  Fagleder DI Digital  Jakob Willer Direktør Teleindustrien  


