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Indledning

Det tredje arbejdsdokument om forslaget til forordning om europæiske editions- og 
sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (2018/0108 (COD)) vil dække 
tjenesteudbydernes rolle i den foreslåede forordning. 

Systemet som foreslået af Kommissionen indebærer en central rolle for tjenesteudbyderne, 
idet tjenesteudbyderens retlige repræsentant får rollen som "modtageren" af den europæiske 
editions-/sikringskendelse1. Kontakten og samarbejdet i forbindelse med en kendelse vil 
således i princippet alene være mellem tjenesteyderen og den udenlandske judicielle 
myndighed, der har udstedt kendelsen. Kun i de tilfælde, hvor der er problemer med 
fuldbyrdelsen af en sådan kendelse, vil den judicielle myndighed i fuldbyrdelsesstaten også 
blive underrettet eller involveret. 

Men henblik på at kunne vurdere denne foreslåede nye rolle for tjenesteyderne ordentligt vil 
følgende elementer blive analyseret nærmere: udbyderens interne vurderingsprocedure, 
herunder angående grundlæggende rettigheder, fremsendelse og autentifikation af europæiske 
editions-/sikringskendelser, dobbelt strafbarhed, omkostninger, gennemførligheden og 
proportionaliteten af udbydernes forpligtelser og ansvar og sanktioner.

Udbyderens interne vurderingsprocedure

Tjenesteudbyderne skal ifølge Kommissionens forslag have en vis snæver margin for 
vurdering, når det gælder de to typer kendelser, der modtages fra myndighederne.

Hvad angår editionskendelsen (EPOC) præciseres det i artikel 9, at:

 "Hvis modtageren ikke kan opfylde sine forpligtelser, fordi EPOC'en er ufuldstændig, 
indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at 
gennemføre EPOC'en, underretter modtageren uden unødig forsinkelse den 
udstedelsesmyndighed, der er anført i EPOC'en, og anmoder om en nærmere 
forklaring..." - artikel 9, stk. 3

 "Hvis modtageren ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, eller 
da det de facto er umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller – hvis denne 
er en anden – tjenesteudbyderen, navnlig fordi den person, hvis oplysninger 
efterspørges, ikke er dennes kunde, eller hvis oplysningerne er blevet slettet inden 
modtagelsen af EPOC'en, underretter modtageren uden unødig forsinkelse den 
udstedelsesmyndighed, der er anført i EPOC'en, og redegør for grundene hertil ..." - 
artikel 9, stk. 4

 "Hvis modtageren ikke mener, at EPOC'en kan gennemføres, da det alene ud fra 
oplysningerne i EPOC'en fremgår, at den tydeligvis er i modstrid med Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, eller at den er åbenbart 
urimelig, [underetter] modtageren ligeledes ... den kompetente 
fuldbyrdelsesmyndighed i modtagerens medlemsstat. I sådanne tilfælde kan den 
kompetente fuldbyrdelsesmyndighed anmode udstedelsesmyndigheden om at redegøre 

1 Artikel 7 i den foreslåede forordning. Hvis der ikke er udpeget en retlig repræsentant, eller hvis den retlige 
repræsentant ikke overholder en kendelse i nødsituationer eller ikke overholder sine forpligtelser, og der er en 
alvorlig risiko for tab af data, kan kendelsen også rettes til ethvert af tjenesteudbyderens etableringssteder i 
Unionen. 
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nærmere for den europæiske editionskendelse, enten direkte eller via Eurojust eller 
det europæiske retlige netværk." - artikel 9, stk. 5, andet afsnit.

Tilsvarende præciseres det hvad angår sikringskendelsen (EPOC-PR) i artikel 10, at: 

 "Hvis modtageren ikke kan opfylde sine forpligtelser, fordi EPOC'en er ufuldstændig, 
indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at 
gennemføre EPOC'en, underretter modtageren uden unødig forsinkelse 
[udstedelsesmyndigheden] og anmoder om en nærmere forklaring..." - artikel 10, stk. 
4

 "Hvis modtageren ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, eller 
da det de facto er umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller – hvis denne 
er en anden – tjenesteudbyderen, navnlig fordi den person, hvis oplysninger 
efterspørges, ikke er dennes kunde, eller hvis oplysningerne er blevet slettet inden 
modtagelsen af kendelsen, kontakter modtageren uden unødig forsinkelse 
[udstedelsesmyndigheden] og redegør for grundene hertil ..." - artikel 10, stk. 5

 I modsætning til hvad der er tilfældet med editionskendelser (artikel 9, stk. 5, andet 
afsnit), foreskriver artikel 10 imidlertid ikke nogen vurdering vedrørende 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med sikringskendelser.

I tilfælde af manglende overholdelse, hvor en udbyder ikke har overholdt en EPOC-PR, og 
der derfor er indledt en fuldbyrdelsesprocedure i henhold til artikel 14, fastsætter 
Kommissionens forslag desuden i samme artikel nogle yderligere grunde til, at en 
tjenesteudbyder kan gøre indsigelse mod fuldbyrdelsen af en EPOC-PR. 

I henhold til artikel 14, stk. 4, kan en modtager gøre indsigelse mod fuldbyrdelsen af en 
kendelse, der er udstedt/godkendt af den forkerte myndighed, eller som er udstedt for en 
anden lovovertrædelse end dem, der er anført i artikel 5, stk. 4. Tjenesteudbyderen kan også 
henvise til force majeure/åbenbare fejl, at oplysningerne ikke lagres af eller på vegne af 
tjenesteudbyderen på tidspunktet for modtagelsen af EPOC'en, at modtageren ikke er omfattet 
af forordningen, eller at EPOC'en tydeligvis er i modstrid med chartret eller er åbenbart 
urimelig.

Når det gælder sikringskendelser bestemmes det i artikel 14, stk. 5, at en modtager kan gøre 
indsigelse mod fuldbyrdelsen af en kendelse, der er udstedt/godkendt af den forkerte 
myndighed, under henvisning til force majeure/åbenbare fejl, at oplysningerne ikke lagres af 
eller på vegne af tjenesteudbyderen på tidspunktet for modtagelsen af EPOC-PR'en, at 
modtageren ikke er omfattet af forordningen, eller at kendelsen tydeligvis er i modstrid med 
chartret eller er åbenbart urimelig. Der synes hermed at være en inkonsekvens i 
Kommissionens forslag; mens artikel 10 ikke foreskriver nogen vurdering vedrørende 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med sikringskendelser (i modsætning til hvad der er 
tilfældet med editionskendelser), er en sådan grund nævnt i forbindelse med sikringskendelser 
i artikel 14, stk. 5, litra e)2. 

Endelig giver artikel 15 og 16 i den foreslåede forordning mulighed for at udløse en særlig 
prøvelsesprocedure i udstedelsesstaten3. Hvis modtageren mener, at overholdelse af en EPOC 

2 Rådet har i sin generelle indstilling helt slettet en sådan vurdering, selv i fuldbyrdelsesproceduren i artikel 14.
3 Der kan imidlertid opstå en situation, hvor en anden medlemsstat er involveret, hvis den retlige repræsentant 
for en tjenesteudbyder fra et tredjeland befinder sig i en anden medlemsstat. I så fald kan internationale forhold 



PE634.849v01-00 4/9 DT\1177089DA.docx

DA

vil medføre modstridende forpligtelser begrundet i grundlæggende rettigheder eller 
grundlæggende interesser i et tredjeland (artikel 15) eller i tilfælde af modstridende 
forpligtelser af andre grunde (artikel 16), kan der være mulighed for en prøvelsesprocedure4.

I den henseende giver Kommissionens forslag tjenesteudbyderen et vist spillerum med hensyn 
til vurderingen af modtagne kendelser. Som tilkendegivet under høringen i LIBE5 og baseret 
på oplysningerne fra udbyderne foretager nogle udbydere allerede en sådan vurdering. Ifølge 
de pågældende tjenesteudbydere fuldbyrder de ikke åbenbart fejlagtige, vilkårlige eller 
uspecificerede anmodninger (f.eks. rene "fiskeriekspeditioner") fra de retshåndhævende 
myndigheder. Der er bred enighed om, at en sådan procedure har en merværdi med hensyn til 
kendelsernes effektivitet. Desuden værdsætter udbyderne muligheden for ikke at fuldbyrde 
kendelser, der er åbenbart fejlagtige, vilkårlige eller uspecificerede, da de er ansvarlige for 
beskyttelsen af deres kunders oplysninger, som er kernen i deres forretningsmodel og kilden 
til deres kunders tillid til dem. 6

Med hensyn til attesten for en europæisk editions- og sikringskendelse fastsættes det 
imidlertid i forordningens artikel 8, stk. 3 og 4, at udbyderne kun vil modtage meget 
begrænsede oplysninger om den konkrete sag, som en kendelse er knyttet til7. Det er således 

mellem den pågældende medlemsstat (fuldbyrdelsesstaten) og et tredjeland også være på spil. Der er imidlertid 
ikke indført mulighed for retsmidler i fuldbyrdelsesstaten i et sådant tilfælde. 
4 I henhold til artikel 15 gælder proceduren i tilfælde af konflikt med et tredjelands lovgivning i forbindelse med 
de berørte personers grundlæggende rettigheder eller tredjelandets grundlæggende interesser forbundet med 
statens sikkerhed eller forsvar. Der er fastsat en særlig procedure, hvorved retten underretter den anden stat, som 
har en vis frist til at gøre indsigelse. Til sammenligning gælder artikel 16 for alle andre tilfælde, hvorved retten 
ikke underretter tredjelandets myndigheder i tilfælde af en konflikt og træffer en selvstændig afgørelse på 
grundlag af visse foreskrevne kriterier. Rådet har i sin generelle indstilling slettet artikel 15. 
5 Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) afholdt en 
offentlig høring i Bruxelles den 27. november 2018 om elektronisk bevismateriale i straffesager.
6 Se Vodafones bidrag under Europa-Parlamentets høring om elektronisk bevismateriale den 27. november 2018 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. 
Rådets generelle indstilling synes imidlertid at indsnævre denne mulighed endnu mere. Se Microsofts svar til 
Rådets holdning til den foreslåede forordning om elektronisk bevismateriale, januar 2019, s. 5 ("Rådets tekst 
giver ikke tjenesteudbyderne nogen ret eller mekanisme til at rejse tvivl om lovligheden af de kendelser, de 
modtager, i henhold til forordningen. Det er af afgørende betydning at give tjenesteudbyderne mulighed for at 
rejse sådanne problemer, fordi det i nogle tilfælde kun er tjenesteudbyderne, der vil være i stand til at 
identificere anmodninger, der er alt for brede eller upassende af andre grunde."). Dette er også forbundet med 
spørgsmålet om proportionalitet, som det yderligere blev anført af Microsoft ("Tag f.eks. den sag, hvor en 
retshåndhævende myndighed undersøger en forbrydelse, der involverer visse ansatte i "Acme Company". Den 
retshåndhævende myndighed kan udstede en EPO, der går ud på at få alle e-mails, der sendes fra 
"Acmecompany.com"-domænet, uden at være klar over, at selskabet har tusindvis af ansatte, der sender e-mails 
fra dette domæne...").
7 Se artikel 7 i den foreslåede forordning. Der gives et meget begrænset antal oplysninger - se artikel 5, stk. 5, 
om EPOC'en og artikel 6, stk. 3, i den foreslåede forordning om EPOC-PR'en, nemlig oplysninger om: - 
udstedelsesmyndigheden og eventuelt godkendelsesmyndigheden; - modtageren af kendelsen; - den eller de 
berørte personer; - datakategorien (abonnentdata, adgangsdata, transaktionsdata eller indholdsdata); - hvis 
relevant, tidsintervallet; - de gældende strafferetlige bestemmelser i udstedelsesstaten; - begrundelsen for 
nødvendigheden og proportionaliteten af den pågældende foranstaltning; og derudover, også for 
editionskendelser - i nødsituationer eller i tilfælde af en anmodning om tidligere videregivelse, begrundelsen 
herfor; og - bekræftelse af, at hvis de oplysninger, der anmodes om, opbevares eller behandles som en del af en 
tjenesteudbyders infrastruktur, der stilles til rådighed for en virksomhed eller en anden enhed, der ikke er en 
fysisk person, kan den europæiske editionskendelse udelukkende rettes til tjenesteudbyderen, hvis det ikke er 
hensigtsmæssigt at træffe efterforskningsforanstaltninger over for den pågældende virksomhed eller enhed. Hvad 
angår oplysninger om nødvendigheden og proportionaliteten er det imidlertid ikke klart, hvordan dette hænger 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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ikke klart, hvordan udbyderne rent faktisk kunne være i stand til at foretage en reel vurdering, 
navnlig med hensyn til vurderingen vedrørende grundlæggende rettigheder i forbindelse med 
editionskendelser. 

Selv om de fleste parter ser positivt på en vurderingsprocedure for tjenesteudbyderne med 
hensyn til fejl, force majeure og databeskyttelse og tjenesteudbydernes kontraktmæssige 
forpligtelser, skal det desuden klarlægges, om en fuldgyldig vurdering vedrørende 
grundlæggende rettigheder (som foreskrevet i artikel 9, stk. 5, andet afsnit, samt artikel 14, 
stk. 4, litra f), og stk. 5, litra e)) kan og bør outsources til dem. Hvis man outsourcer en sådan 
vurderingsforpligtelse til udbyderne, vil myndighederne i fuldbyrdelsesstaten i princippet ikke 
længere modtage nogen meddelelse om fremlæggelsen eller sikringen og vil derfor ikke have 
mulighed for at standse kendelsen. Myndighederne i fuldbyrdelsesstaten vil som følge heraf i 
bund og grund miste alle suveræne beføjelser vedrørende data eller sikring af de 
grundlæggende rettigheder på deres område. Spørgsmålet om muligheden for at outsource, og 
endog privatisere, statens beføjelser og suverænitet berører en stats centrale 
(forfatningsmæssige) beføjelser, såsom beskyttelse af borgernes grundlæggende rettigheder 
gennem de nationale forfatningsmæssige bestemmelser/traditioner og internationale 
instrumenter, samt beskyttelse mod potentielt uberettigede indgreb fra udenlandske 
myndigheders side på dens område inden for rets-/retshåndhævelsesområdet8. 

Betydningen af suveræne beføjelser, navnlig retten til privatlivets fred, synes at være endnu 
mere afgørende i forhold til det nuværende kludetæppe af lovgivning om lagring af data i 
EU9, herunder den uklare retstilstand med hensyn til gyldigheden af nationale bestemmelser 
om lagring af data10, samt det uløste spørgsmål , som den tilladelsesudstedende myndighed 

sammen med artikel 8, stk. 4, hvori det hedder: "Begrundelsen for nødvendigheden og proportionaliteten af den 
pågældende foranstaltning eller yderligere oplysninger om efterforskninger medtages ikke." 
8 Se i denne forbindelse også forpligtelserne i henhold til artikel 1 i EMRK for de kontraherende parter i 
konventionen — se CoE, Guide on Article 1 ECHR, Obligation to respect human rights, Concepts of 
"jurisdiction" and imputability, 2018 (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Se også 
Jaloud mod Nederlandene (GC), sag 47708/08: "143. Endvidere er fuldbyrdelsen af en kendelse afsagt af en 
myndighed i en fremmed stat ikke i sig selv tilstrækkelig til at fritage en kontraherende stat for de forpligtelser, 
den har påtaget sig i henhold til konventionen (se, mutatis mutandis, Pellegrini mod Italien, sag 30882/96, 
præmis 40, ECHR 2001-VIII, og K. mod Italien, sag 38805/97, præmis 21, ECHR 2004-VIII)." Se, også ECHR, 
Bosphorus m.fl. mod Irland, sag 45036/98 (ækvivalens med hensyn til beskyttelse af EU's grundlæggende 
rettigheder), M.S.S. mod Belgien og Grækenland (GC), sag nr. 30696/09 (uanvendelighed af Bosphorus-
formodningen) og Avotiniš mod Letland, sag 17502/07 (grænser for gensidig anerkendelse og tillid). 
Spørgsmålet er også blevet rejst af dommer ved Menneskeretsdomstolen professor dr. Bošnjak under Europa-
Parlamentets høring om elektronisk bevismateriale den 27. november 2018 (navnlig kl. 16.55-16.58 udtrykkeligt 
vedrørende dette spørgsmål - "Hvad angår lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten synes den ikke at være relevant i 
henhold til det foreliggende forslag. Dette kan set i forhold til konventionen skabe et problem, fordi de høje 
kontraherende parter i EMRK, herunder alle 28 EU-medlemsstater, er ansvarlige for beskyttelsen af 
menneskerettighederne på det område, der hører under dens jurisdiktion. … De skal indføre en retlig ramme og 
også sikre retlig, om ikke retslig, beskyttelse i særlige tilfælde... Hvis myndighederne i fuldbyrdelsesstaten 
modtager en klage over, at beskyttelsen af rettighederne i henhold til konventionen har været åbenbart 
mangelfuld, og dette ikke kan afhjælpes ved EU-retten, kan de ikke afholde sig fra at undersøge klagen med den 
begrundelse, at de blot anvender EU-retten. Dette er klart blevet fastslået i sagen Avotiniš mod Letland... 
Forslaget i dets nuværende form skaber en ret enestående situation i forhold til Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis. Interferensen med artikel 8 sker uden inddragelse af myndighederne i fuldbyrdelsesstaten. Jeg 
spørger mig selv, om dette er i overensstemmelse med EMRK. Der kan være en berettiget forventning om, at 
lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten vil finde anvendelse i hver enkelt særlig situation. Dette vil påvirke 
vurderingen af lovligheden ... ").
Se under http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-
LIBE.

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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for dynamiske IP-adresser (forskellige tilgange i forskellige medlemsstater)11.

Bortset fra problemet med outsourcing af suveræne beføjelser til private parter er det en 
yderst tvivlsom affære at sætte tjenesteudbyderne til at træffe afgørelse om borgernes 
grundlæggende rettigheder, en opgave, som de selv mener, at de hverken kan eller vil 
opfylde12. Desuden skal de kunne operere på grundlag af klare retsregler i forhold til andre 
EU-medlemsstater og alle tredjelande. Spørgsmålet er derfor, i hvor høj grad Kommissionens 
forslag giver en sådan juridisk klarhed eller de nødvendige garantier, da den endelige 
afgørelse ikke træffes af den judicielle myndighed i fuldbyrdelsesstaten. 

Det tilbagestående spørgsmål er derfor, om en større inddragelse af myndigheden i 
fuldbyrdelsesstaten (f.eks. i form af en underretning af denne myndighed, om nødvendigt med 
en frist for en meningsfuld reaktion eller indsigelse) (svarende til artikel 31 i direktivet om 
den europæiske efterforskningskendelse) vil skabe klarhed. En sådan underretningsordning 
kan på den ene side opretholde de suveræne beføjelser og på den anden side give udbyderne 
yderligere garantier og retssikkerhed (herunder fritage dem for ansvar)13.

Fremsendelse og autentifikation af EPOC'er og EPOC-PR'er 

9 Efter EU-Domstolens afgørelse i sagen Digital Rights Ireland.
10 EU-Domstolen, forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland og Seitlinger m.fl. Se også Cable 
Europe's oplæg, s. 3 ("Status med hensyn til de nuværende forpligtelser vedrørende lagring af data på nationalt 
plan — efter at EU-Domstolen har kendt EU's direktiv om lagring af data ugyldigt — er imidlertid uklar... 
Tjenesteyderen kan meget vel ikke være i besiddelse af de oplysninger, som den udstedende myndighed 
anmoder om."). Se også ETNO's oplæg, hvori det hedder: "Det er vigtigt at understrege vanskelighederne ved i 
praksis at skelne klart mellem "adgangsdata" og "transaktionsdata "... det er nødvendigt at have en retslig kontrol 
for alle anmodninger, i forbindelse med en bestemt liste over lovovertrædelser og for alle kategorier af data..."
11 Kommissionens forslag med indførelsen af en ny særlig kategori kaldet "adgangsdata" synes ikke at løse 
problemet med de forskellige nationale myndigheder, navnlig hvad angår trenden til domstolsgodkendelse i 
forbindelse med sådanne data. Se f.eks. Cable Europe's oplæg af 11. oktober 2018 ("Udstedelse af en kendelse 
bør være en egentlig domstolsafgørelse"). Se også analysen fra Europarådets udvalg om IT-kriminalitet, 
"Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP addresses: overview of 
relevant court decisions and developments", T-CY (2018)26, 25. oktober 2018 (se nærmere EP-arbejdsdokument 
2 om emnet). Se også Microsofts svar til Rådets holdning til den foreslåede forordning om elektronisk 
bevismateriale, januar 2019, hvor det bl.a. anføres, at "retshåndhævelseskrav i forbindelse med indhold og andre 
følsomme oplysninger skal prøves og godkendes af en uafhængig retslig myndighed forud for fuldbyrdelsen af 
kendelsen, og kun på grundlag af en klar og tilstrækkelig retlig og faktisk begrundelse. 
12 Se f.eks. ETNO's (European Telecommunications Network Operators’ Association) oplæg (støttet af f.eks. 
KPN) om forbedring af den grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale i straffesager ("Den rolle, 
som forslaget indebærer for tjenesteudbyderne, virker urealistisk. Teleoperatører er f.eks. ikke i stand til at 
garantere, at kendelsen ikke er i strid med chartret. Tilsvarende bør kendelsernes ægthed og juridiske gyldighed 
... ikke være operatørernes ansvar... Branchen kan derfor ikke erstatte de judicielle myndigheder i deres centrale 
rolle med at vurdere, om en EPO overholder reglerne").
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EPOC(-PR)'en skal sendes direkte fra udstedelsesmyndigheden i en medlemsstat til 
udbyderen (retlig repræsentant) i en anden medlemsstat (eller repræsentanten for en 
tredjelandsudbyder, der opererer i EU) i form af en standardiseret attest.14 

Den foreslåede forordning er ret vag med hensyn til de konkrete fremsendelsesmetoder og 
fastslår blot, at EPOC(-PR)'en "fremsendes direkte ved hjælp af ethvert middel, som kan 
efterlade et skriftligt spor, og som giver modtageren mulighed for at fastslå dens ægthed". 

Hvis tjenesteudbyderne, medlemsstaterne eller EU-organerne har etableret særlige platforme 
eller andre sikre kanaler til håndtering af anmodninger om oplysninger mellem de 
retshåndhævende og judicielle myndigheder, kan udstedelsesmyndigheden også vælge at 
fremsende attesten via disse kanaler15. Der er således ikke foreskrevet nogen fælles, 
centraliseret eller sikker fremsendelseskanal i retsakten, og spørgsmålet er ladet åbent for 
medlemsstaterne og udbyderne, selv om retsakten nominelt er en forordning16. Kommissionen 
anfører i stedet i begrundelsen for forslaget, at anvendelsen af allerede eksisterende platforme 
er i overensstemmelse med forordningen, da de har mange fordele, herunder muligheden for 
en nem autentifikation og sikker overførsel af oplysningerne. 

Det skal imidlertid nævnes, at disse platforme skal gøre det muligt at fremsende EPOC'en og 
EPOC-PR'en i det format, der er fastsat i bilag I og II, uden at anmode om yderligere 
oplysninger vedrørende kendelsen. Dette betyder nødvendigvis, at sådanne platforme vil 
skulle tilpasses, og det er ikke klart, hvem der vil bære omkostningerne i den forbindelse. 
Kommissionen henviser også til eksisterende centraliserede EU-platforme som f.eks. 
e-Codex17 og SIRIUS18, og peger på den teoretiske mulighed for at udvide dem til også at 
omfatte tjenesteudbydere, men uden nogen fastlagt tidsplan eller noget fast tilsagn om at gøre 

13 Rådet har fjernet enhver autonomi i tjenesteudbydernes vurdering og medtaget en underretning, men kun hvis 
den berørte person ikke er bosiddende på dens område, og kun i forbindelse med indholdsdata (ikke andre 
kategorier) uden mulighed for at standse videregivelsen af oplysningerne. Fuldbyrdelsesstaten kan kun i et 
begrænset antal opregnede tilfælde (de ønskede oplysninger er beskyttet af immuniteter og privilegier i henhold 
til lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten eller er i den pågældende medlemsstat omfattet af regler vedrørende 
pressefrihed og ytringsfrihed eller fuldbyrdelsesstatens grundlæggende interesser såsom statens sikkerhed og 
forsvar). Udstedelsesmyndigheden skal imidlertid tage disse omstændigheder i betragtning på samme måde, som 
hvis de var omfattet af national lovgivning. Se artikel 7a i Rådets generelle indstilling, dok. 15020/18. I den nye 
artikel 12a gives der også udstedelsesstaten mulighed for i forbindelse med transaktionsdata (trafikdata) at tage 
sådanne oplysninger "i betragtning på samme måde, som hvis de var omfattet af national lovgivning". Det er 
imidlertid ikke klart, hvordan spørgsmålet vil blive rejst, hvis fuldbyrdelsesstaten aldrig bliver underrettet og end 
ikke ved noget. Spørgsmålet blev f.eks. rejst af Microsoft (dokument om Rådets generelle indstilling fra januar 
2019), hvori det hedder, at "Denne tilgang giver ikke megen mening... I betragtning af, hvor mange 
tjenesteudbydere, der hoster data i Irland, kan de irske myndigheder komme til at drukne i underretninger i 
henhold til Rådets forslag, men de vil ofte ikke have nogen mulighed for at vurdere, om de pågældende 
oplysninger er underlagt retlig beskyttelse. Foreslået holdning: Kræve, at udstedelsesmyndighederne underretter 
de berørte medlemsstater. Forordningen bør kræve, at udstedelsesmyndigheden giver meddelelse om EPO'er til 
den medlemsstat, hvor den person, som kendelsen er rettet mod, er bosiddende. Denne stat vil være i den bedste 
position til at identificere alle gældende beskyttelsesforanstaltninger og vil have den største interesse i at 
forsvare disse beskyttelsesforanstaltninger. Denne løsning skulle ikke være urimelig byrdefuld: Efter Microsofts 
erfaring involverer kun ca. 7 % af fuldbyrdelsesmyndighedernes anmodninger om brugerdata personer i en 
anden medlemsstat." Se også Bitkom's oplæg, hvori det hedder, at "Ud over underretningen af de berørte 
brugere og kunder bør forordningen gøre det klart, at virksomhederne kan underrette den centrale myndighed i 
en hvilken som helst medlemsstat, hvis suveræne interesser er berørt af anmodningen." En lignende holdning om 
nødvendigheden af at inddrage en offentlig myndighed i fuldbyrdelsesstaten blev også fremført af KPN 
("Kendelsers legitimitet kan ikke (og bør ikke) bedømmes materielt af private tjenesteudbydere"). Samme 
holdning blev udtrykt i EuroISPA's oplæg fra juni 2018 ("Vi kritiserer den yderligere privatisering af 
retshåndhævelsen med dette forslag").
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det19. Spørgsmålet er derfor, hvordan udbyderen rent faktisk vil vide, at den modtagne 

14 Se artikel 7 i den foreslåede forordning. Der gives et meget begrænset antal oplysninger - se artikel 5, stk. 5, 
om EPOC'en og artikel 6, stk. 3, i den foreslåede forordning om EPOC-PR'en, nemlig oplysninger om: - 
udstedelsesmyndigheden og eventuelt godkendelsesmyndigheden; - modtageren af kendelsen; - den eller de 
berørte personer; - datakategorien (abonnentdata, adgangsdata, transaktionsdata eller indholdsdata); - hvis 
relevant, tidsintervallet; - de gældende strafferetlige bestemmelser i udstedelsesstaten; - begrundelsen for 
nødvendigheden og proportionaliteten af den pågældende foranstaltning; og derudover, også for 
editionskendelser - i nødsituationer eller i tilfælde af en anmodning om tidligere videregivelse, begrundelsen 
herfor; og - bekræftelse af, at hvis de oplysninger, der anmodes om, opbevares eller behandles som en del af en 
tjenesteudbyders infrastruktur, der stilles til rådighed for en virksomhed eller en anden enhed, der ikke er en 
fysisk person, kan den europæiske editionskendelse udelukkende rettes til tjenesteudbyderen, hvis det ikke er 
hensigtsmæssigt at træffe efterforskningsforanstaltninger over for den pågældende virksomhed eller enhed. Hvad 
angår oplysninger om nødvendigheden og proportionaliteten er det imidlertid ikke klart, hvordan dette hænger 
sammen med artikel 8, stk. 4, hvori det hedder: "Begrundelsen for nødvendigheden og proportionaliteten af den 
pågældende foranstaltning eller yderligere oplysninger om efterforskninger medtages ikke." 
15 Se artikel 8 i den foreslåede forordning.
16 Dette blev f.eks. kritiseret af ETNO: "Det vil være af afgørende betydning at opbygge en centraliseret sikker 
fremsendelseskanal, en slags fælles platform til: - modtagelse af anmodningen fra de retshåndhævende 
myndigheder i udstedelsesmedlemsstaten - kontrol af anmodningens gyldighed... via en kompetent judiciel 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten og - fremsendelse af anmodningerne til tjenesteudbyderen... Platformen vil så 
sikre, at anmodningen er ægte, passende og kan opfyldes... " Særlig e-Codex nævnes: "Det bør derfor være 
nødvendigt, at e-Codex-forordningen og gennemførelsen heraf er klar, når forordningen om elektronisk 
bevismateriale træder i kraft. I en overgangsfase, før den sikre platform er etableret og operationel, kan det 
være vigtigt at oprette et enkelt judicielt kontaktpunkt i hver medlemsstat, der skal modtage og godkende 
fremsendelsen fra den anden medlemsstat." Tilsvarende Vodafone under Europa-Parlamentets høring om 
elektronisk bevismateriale den 27. november 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/da/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 e-CODEX er et IT-system til grænseoverskridende retligt samarbejde, som giver brugerne, det være sig 
judicielle myndigheder, aktører inden for retsvæsenet eller borgere, mulighed for at sende og modtage 
dokumenter, juridiske formularer, bevismateriale eller andre oplysninger på en sikker måde. Det fungerer som et 
decentraliseret netværk af adgangspunkter, der forbinder de nationale og europæiske IT-systemer med hinanden. 
Der kræves en særlig software til at oprette et e-CODEX-adgangspunkt. e-CODEX-systemet er blevet udviklet 
inden for rammerne af det digitale indre marked af en gruppe af medlemsstater med hjælp fra EU-tilskud - det 
blev udviklet under støtteprogrammet for IKT-politik under rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation af et konsortium af medlemsstater. Det var meningen, at det skulle anvendes inden for civil- og 
strafferetten. e-Codex-platformen vil også blive anvendt i forbindelse med elektronisk bevismateriale (gensidig 
retshjælp, den europæiske efterforskningskendelse og potentielt elektronisk bevismateriale). I den forbindelse 
blev der ydet et tilskud til Evidence2e-Codex-projektet (10 medlemsstater og 21 partnere, 2018-2019). Indførelse 
af et samarbejde med udbyderne var kun en del af de forventede resultater, da det fokuserer på anmodninger om 
europæiske efterforskningskendelser og gensidig retshjælp i forbindelse med elektronisk bevismateriale. 
Programmet befinder sig imidlertid i en indledende fase/testfase, og der findes endnu ikke nogen fuldt 
operationel platform. På et forstadium er bevismaterialeprojektet blevet gennemført i perioden 2014-2016 (med 
deltagelse af Italien, Nederlandene, Frankrig, Tyskland, Malta, Belgien og Bulgarien). De vigtigste resultater af 
det nævnte projekt var: - der findes ingen omfattende retlig ramme hvad angår indsamling, sikring, lagring, 
anvendelse og udveksling af elektronisk bevismateriale; - på trods af denne mangel på en omfattende retlig 
ramme er elektronisk bevismateriale i stigende grad et vigtigt bevismateriale i straffesager; - manglen på en 
sådan omfattende retlig ramme betyder, at de retshåndhævende myndigheder må operere med et kludetæppe af 
løsninger, det være sig med hensyn til jura, databeskyttelse, fuldbyrdelse eller teknik; - de involverede parter 
føler, at der er behov for at skabe certificering og professionalisering af de personer, der er involveret i, og de 
miljøer, hvor der foregår sikring, lagring, analysering og udveksling af elektronisk bevismateriale (se 
evidenceproject.eu).
Interpol har også en ekspertarbejdsgruppe vedrørende elektronisk gensidig retshjælp. Det skal dog tages i 
betragtning, at Interpol omfatter en række meget forskellige lande, ikke kun EU-medlemsstater. En EU-platform 
for elektronisk bevismateriale vil skulle være i fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder.
18 SIRIUS er en sikker webplatform for fagfolk inden for retshåndhævelse, som Europol lancerede i 2017. Den 
gør det muligt for efterforskerne at udveksle viden, bedste praksis og ekspertise inden for efterforskning af 
internetbaseret kriminalitet med særligt fokus på bekæmpelse af terrorisme. Den adresserer også andre 
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EPOC(-PR) er fra en autentisk udenlandsk judiciel myndighed, og at der ikke er tale om 
"identitetstyveri" eller svig. Der kan forventes lignende problemer med hensyn til 
fremsendelsen af de ønskede oplysninger, fra tjenesteudbyderen tilbage til 
udstedelsesmyndigheden i en anden medlemsstat. For så vidt angår oplysningernes følsomhed 
på den ene side og den potentielle størrelse af datafilerne på den anden side bør 
tjenesteudbyderne og medlemsstaterne kunne forlade sig på nogle sikre metoder til 
fremsendelse af oplysningerne. 

Det må derfor være en forudsætning for, at det foreslåede system for elektronisk 
bevismateriale kan gennemføres, at der etableres en sikker kommunikationskanal, samtidig 
med at der gives udbyderen en garanti angående anmodningens ægthed og sikkerheden af 
kanalen til fremsendelse af de ønskede data. I betragtning af Kommissionens påtænkte frist 
for datoen for den foreslåede forordnings anvendelse (6 måneder efter dens ikrafttræden) er 
det klart, at Kommissionen hverken har planlagt at have et fælles system som en del af 
forslaget eller at have det operationelt inden ikrafttrædelsesdatoen. 

Hvad angår Kommissionens henvisning til e-Codex og Sirius skal der tages hensyn til, at 
begge projekter befinder sig i en "eksperiment-" eller "testfase" uden en fuldt udviklet fælles 
operationel platform. Forskellige medlemsstater anvender imidlertid allerede e-CODEX til at 
støtte grænseoverskridende retlige procedurer i både civile sager og straffesager, f.eks. til 
udveksling af anmodninger om gensidig retshjælp mellem offentlige anklagere. Under 
hensyntagen til de spørgsmål, der er rejst vedrørende brugerautentifikation og sikker 
fremsendelse af oplysninger, bør Kommissionen vurdere mulighederne for en forbedret 
sikkerhed i forbindelse med fremsendelsen mellem tjenesteudbyderne og de retshåndhævende 
myndigheder.

udfordringer i forbindelse med strafferetlige efterforskninger som f.eks. strømlining af anmodningerne til 
onlinetjenesteudbydere og forbedring af kvaliteten af tilbagemeldingerne.
19 Se s. 18 i begrundelsen for den foreslåede forordning: "Det bør overvejes at udvide eCodex- og SIRIUS-
platformene til at omfatte en sikker forbindelse til tjenesteudbydere med henblik på fremsendelse af EPOC'en og 
EPOC-PR'en og, hvor det er relevant, tjenesteudbyderes svar".


