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Orientering om udskydelse af ændring af logningsreglerne

1. Ved lov nr. 716 af 8. juni 2018 om ændring af retsplejeloven og visse an-

dre love (ændring af revisionsbestemmelse) udskød Folketinget revisionen 

af logningsreglerne til samlingen 2018/19.

Af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 218, der lå til grund for 

lovændringen, fremgår det bl.a. at det er afgørende, at udformningen af nye 

logningsregler sker på et fuldt oplyst grundlag, og at udlægningen af Tele2-

dommens konsekvenser sker i fællesskab med de øvrige EU-lande og EU-

Kommissionen. Den fælles proces er vigtig for at sikre, at de nye regler hol-

des inden for EU-rettens rammer, og at politiet og Politiets Efterretningstje-

neste (PET) samtidig har de redskaber, der skal til for at bekæmpe alvorlig 

kriminalitet og terrorisme. Desuden vil en fælles tilgang i EU være med til 

at sikre, at telebranchen ikke pålægges unødige byrder.

2. Det er afgørende for mig som justitsminister, at politiet og PET har de 

nødvendige redskaber til at kunne efterforske og retsforfølge alvorlig krimi-

nalitet og terrorisme. Her udgør loggede oplysninger et centralt og effektivt 

redskab.

EU-Domstolen behandler i øjeblikket to sager fra henholdsvis Belgien og 

Frankrig, der kan give EU-Domstolen anledning til at genoverveje den ret-

stilstand, som Tele2-dommen har medført.

De pågældende sager blev mundtligt forhandlet ved EU-Domstolen den 9.-

10. september 2019, hvor en lang række medlemsstater, inklusiv Danmark, 

afgav indlæg med henblik på, at EU-Domstolen trækker nogle af indskrænk-

 

Folketinget 

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato: 1. oktober 2019

Dok.: 1228283

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del -  Bilag 7

Offentligt



2

ningerne fra Tele2-dommen tilbage. EU-Domstolens afgørelse i sagerne fra 

Belgien og Frankrig forventes at blive afsagt omkring maj 2020. 

Med henblik på at afvente EU-Domstolens kommende dom, hvor Domsto-

len forhåbentlig genovervejer den retstilstand, som Tele2-dommen har med-

ført, vil jeg i december II fremsætte et lovforslag om udskydelse af revision 

af logningsreglerne til folketingsåret 2020-21.

3. Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at de gældende logningsregler i rets-

plejelovens § 786, stk. 4, og logningsbekendtgørelsen fortsat opretholdes, 

indtil revisionen af logningsreglerne er gennemført.

Nick Hækkerup
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