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Ved e-mail af 20. marts 2017 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte lovforslag.
Der lægges med lovforslaget op til, at revisionen af logningsreglerne udskydes til
folketingsåret 2017-18 med henblik på, at der i forbindelse med revisionen kan tages
højde for EU-Domstolens dom af 21. december 2016 i Tele2-sagen.
Det anføres i denne forbindelse, at en udskydelse af revisionen skønnes nødvendig
for at kunne tilpasse de danske logningsregler mest hensigtsmæssig i lyset af denne
dom, idet der er behov for en grundig dialog med en række andre berørte EU-lande
samt EU-kommissionen, at det er den fornødne tid til at sikre det bedste operationelle
resultat for politiet og PET i forbindelse med ændringer af logningsreglerne, der
udgør et centralt efterforskningsredskab for myndighederne, ligesom det vil give
mulighed for en grundig drøftelse med telebranchen om de tekniske muligheder og
de forventede omkostninger ved at tilpasse logningsreglerne i lyset af dommen.
Advokatrådet kan tilslutte sig forslaget om at udskyde revisionen af de i lovforslaget
nævnte grunde.
Advokatrådet finder imidlertid – hvilket også understøttes af dommen i Tele2-sagen
– at revisionen af logningsreglerne omhandler så principielle spørgsmål både af
juridisk og politifaglig karakter, at det er afgørende, at der inden et lovforslag
fremsættes for Folketinget, nedsættes et bredt sammensat lovforberedende udvalg
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bestående af sagkyndige og repræsentanter for de involverede aktører, som kan
levere et gennemarbejdet lovforslag, hvor der er taget hensyn til alle aspekter i sagen.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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