
RR\445599DA.doc PE 305.391/Del 2

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
1999 2004

Mødedokument

ENDELIG
A5-0264/2001

PAR 2
11. juli 2001

BETÆNKNING
om eksistensen af et globalt system til aflytning af privat og økonomisk 
kommunikation (Echelon-aflytningssystemet) 

Del 2: Mindretalsudtalelser
Bilag

Det Midlertidige Udvalg om Echelon-aflytningssystemet

Ordfører: Gerhard Schmid















PE 305.391/Del 2 2/53 RR\445599DA.doc

DA



RR\445599DA.doc 3/53 PE 305.391/Del 2

DA

INDHOLD

Side

Mindretalsudtalelse fra Giuseppe di Lello, Pernille Frahm og Alain Krivine............................4

Mindretalsudtalelse fra Patricia McKenna og Ilka Schröder......................................................5

Mindretalsudtalelse fra Jean-Charles Marchiani ........................................................................6

Mindretalsutalelse fra Maurizio Turco .......................................................................................7

Bilag I.: Liste over eksperter, der har givet oplysninger i udvalget............................................8

Bilag II.: Litteraturliste .............................................................................................................11

Bilag III.: Definitioner og oplysninger vedrørende kommunikationsovervågning med henblik 
på strafforfølgning ....................................................................................................................17

1. Forord....................................................................................................................................17

2. To forskellige ting: kommunikationsovervågning i strafferetligt øjemed/til 
efterretningsformål....................................................................................................................17

3. Arbejder inden for EU på området strafferetlig kommunikationsovervågning ....................18

4. Definitioner og oplysninger vedrørende andre grænseoverskridende arbejder inden for 
aflytning af telekommunikation................................................................................................21

Bilag IV.:...................................................................................................................................23



PE 305.391/Del 2 4/53 RR\445599DA.doc

DA

Mindretalsudtalelse fra Giuseppe di Lello, Pernille Frahm og Alain Krivine

Udvalgets betænkning bekræfter, at Echelon-aflytningssystemet eksisterer og forvaltes af 
flere forskellige stater, bl.a. Det Forenede Kongerige, der er medlem af Den Europæiske 
Union, i samarbejde med Tyskland.

Et sådant udifferentieret system til opfangning af kommunikation, oplysninger og dokumenter 
krænker den grundlæggende ret til privatlivets fred, der garanteres af artikel 8 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 6 i EU-traktaten.

Dette system udgør således en grov krænkelse af de europæiske borgeres grundlæggende 
frihedsrettigheder, ideen om det frie marked og Unionens sikkerhed. Uanset om man er for 
eller imod disse ideer og disse traktater, er en sådan krænkelse uacceptabel.

Konklusionerne i betænkningen burde indeholde en anmodning til Det Forenede Kongerige 
om at tage afstand fra Echelon-systemet og til Tyskland om at lukke den aflytningsstation, der 
er placeret på dets territorium. Man kan kun beklage, at Den Europæiske Union bekymrer sig 
mere om industrispionage end om aflytning af privatpersoner.
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Mindretalsudtalelse fra Patricia McKenna og Ilka Schröder

Denne betænkning er vigtig, fordi den understreger, at Echelon rent faktisk eksisterer. Den 
indeholder imidlertid ingen politiske konklusioner. Det er hyklerisk, når Europa-Parlamentet 
kritiserer Echelon's aflytningsmetoder og samtidig deltager i planlægningen af en europæisk 
efterretningstjeneste.

I hele verden findes der ingen offentlige mekanismer til at kontrollere efterretningstjenester 
og deres udemokratiske metoder. Det ligger i efterretningstjenesters natur, at de ikke kan 
kontrolleres. De må derfor afskaffes. Denne betænkning tjener til at legitimere en europæisk 
efterretningstjeneste, der vil krænke de grundlæggende rettigheder - nøjagtig lige som 
Echelon gør det.

Flertallet i Parlamentet fokuserer på industrien, hvis profitinteresser menes at være truet af 
industrispionage. Det grundlæggende problem er imidlertid, at ingen længere kan 
kommunikere fortroligt over større afstande. Politisk spionage udgør en langt større trussel 
end økonomisk spionage.

I denne betænkning underspilles disse risici i forbindelse med Echelon gang på gang, mens 
der intet nævnes om planlægningen af ENFOPOL-aflytningen i EU. For ethvert samfund er 
det et grundlæggende valg, om man vil leve under permanent kontrol. Ved at vedtage denne 
betænkning viser Europa-Parlamentet, at det ikke bekymrer sig om beskyttelsen af 
menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder.
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Mindretalsudtalelse fra Jean-Charles Marchiani

UEN-Gruppen er ikke overrasket over resultaterne af afstemningen om Gerhard Schmids 
betænkning, der oprindeligt skulle omhandle det angelsaksiske spionagesystem Echelon.

Parlamentets flertal gav fra begyndelsen klart udtryk for sine planer ved at vælge dette ad hoc-
udvalg frem for at nedsætte et rigtigt undersøgelsesudvalg. På den måde var der ikke mere 
noget at frygte, da ordførerens evne til systematisk at aflede opmærksomheden på ingen måde 
var truet af utilfredsheden hos gruppe, hvis motivationer var alt for forskellige.

Vort budskab er klart: Gerhard Schmids bestræbelser har ikke kunnet bortforklare, at 
Echelon-systemet eksisterer, eller at flere EU-medlemsstater deltager aktivt eller passivt i det.

Der er således tale om en alvorlig krænkelse af traktatens principper, der burde have udløst 
sanktioner eller i det mindste foranstaltninger med henblik på at forhindre, at solidariteten 
EU-landene imellem underordnes den angelsaksiske solidaritet.

Gerhard Schmids omfangsrige betænkning indeholder mange oplysninger, men skyder forbi 
målet. Det er os derfor magtpåliggende at tage afstand fra den og forkaste et system, der gør 
det muligt for Parlamentet at pålægge en demokratisk valgt regering "præventive" sanktioner 
eller i en tilsvarende situation at undlade at gøre det.
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Mindretalsutalelse fra Maurizio Turco

A. Samtidig med at det er tydeligt, at der formentlig findes et engelsk-amerikansk system 
for "systematiske og omfattende aflytninger, som gennemgås ved hjælp af 
søgemaskiner", omtales det ikke, at denne tekniske mulighed sikkert benyttes af 
Tyskland og Nederlandene - og formentlig også af Frankrig. Det betyder, at nogle 
medlemsstater aflytter institutioners, borgeres og virksomheders aktiviteter i andre 
medlemslande, da efterretningsvæsenet af hensyn til den nationale sikkerhed og uden 
at have tilladelse hertil aflytter kommunikation, som stammer fra udlandet.

B. Mens den forbedrede kryptering øger beskyttelsen af privatlivets fred, indebærer den 
samtidig en styrkelse af de tekniske og legale metoder til dechifrering, fordi  
udviklingen af de kryptografiske, kryptoanalytiske systemer er uløseligt forbundet 
med aflytningsteknikken.

C. Der skal derfor findes løsninger på politisk niveau:

- gennem retslig og parlamentarisk kontrol af de aflytnings- og 
overvågningsaktiviteter, som udføres af politi, efterretningsvæsen og 
spionagetjenester

- ved at undgå, at der bliver stadig flere kontrolmyndigheder, som benytter 
forskellige normer for databeskyttelse, og uden at der findes en egentlig 
demokratisk og retslig kontrol

- ved at indføre bestemmelser - ud fra de optimale standarder og ved anvendelse 
af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis - for at beskytte 
de europæiske borgere mod, at privatlivets fred krænkes af statens indblanding 
i forebyggende øjemed, og ved at den eksisterende  forskelsbehandling af EU-
borgerne i de forskellige medlemsstater afskaffes.
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Bilag I.: Liste over eksperter, der har givet oplysninger i 
udvalget

1. Medlemmer af nationale parlamenter 

Arthur PAECHT, den franske Nationalforsamling
Armand De DECKER, formand for det belgiske Senat
Anne-Marie LIZIN, det belgiske Senat
Hans VAN HEVELE, det belgiske Senats sekretariat
Guilherme SILVA, det portugisiske parlament
Ludwig STIEGLER, den tyske Forbundsdag
Dieter ANTONI, det østrigske parlament
Desmond O´MALLEY, det irske parlament

2. Repræsentanter fra efterretningssektoren

Ernst UHRLAU, efterretningskoordinator i Bundeskanzleramt, Tyskland
Harald WOLL, Landesamt für Verfassungsschutz, Baden-Württemberg, Tyskland

3. Eksperter i telekommunikation og netværks- und computersikkerhed

José Manuel MENDES ESTEVES SERRA VERA, teknisk direktør, Banco Espirito Santo, 
Portugal
Clive FEATHER, softwareudviklingschef, Demon Internet Ltd, Det Forenede Kongerige
Jacques VINCENT-CARREFOUR, tidl. leder af afdelingen for netværkssikkerhed, France 
Telecom
Bruno PELLERO, konsulent med speciale i aflytning af telekommunikation, Italien
Erhard MÖLLER, Lutz BERNSTEIN, Bernd SCHINKEN, Fachhochschule Aachen, 
Tyskland

4. Forfattere og journalister med Echelon som speciale

Duncan CAMPBELL, Det Forenede Kongerige
Bo ELKJÆR, Danmark
Kenan SEEBERG, Danmark
James BAMFORD, Washington D.C.
Nicky HAGER, New Zealand

5. Krypteringseksperter

Reinhard WOBST, Unix Software, Tyskland
Bernd ROELLGEN, Ciphers GmbH, Tyskland
Peter BAHR, Ciphers GmbH, Tyskland
Johan KEMPENAERS, KBC Bank, Belgien
Leo VERHOEVEN, KBC Bank, Belgien
Bart PRENEEL, professor i kryptologi, det katolske universitet i Louvain, Belgien
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Danny de TEMMERMAN, Europa-Kommissionen
Desmond PERKINS, Europa-Kommissionen

6. Eksperter i økonomisk spionage og beslægtede spørgsmål

Sorbas VON COESTER, direktør i Salamandre (konsulentfirma), Frankrig
Christian HARBULOT, Ecole de guerre économique, Frankrig
Thierry LA FRAGETTE, Circé, Frankrig
Ralf NEMEYER, Articon-Integralis, Tyskland

7. Menneskerettigheder og beskyttelse af privatsfæren

Dimitri YERNAULT, det frie universitet i Bruxelles
Simon DAVIES, Privacy International, Det Forenede Kongerige
Jérôme THOREL, Privacy International, Frankrig
Yaman AKDENIZ, Cyber Rights and Cyber Liberties, Leeds UK
David NATAF, Alexandre COSTE, Millet-Sala-Nataf (advokatkontor), Paris
Rüdiger DOSSOW, Europarådet, Strasbourg

8. Repræsentanter for EU-institutionerne

Europa-Kommissionen
Kommissionsmedlem Christopher PATTEN (eksterne forbindelser)
Kommissionsmedlem António VITORINO (retlige og indre anliggender)
Kommissionsmedlem Erki LIIKANEN (virksomheder og informationssamfundet)
Lodewijk BRIET, Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser
Jacques DE BAENST, chef for protokol og sikkerhed
Françoise DE BAIL, Generaldirektoratet for Handel
Susan BINNS, Generaldirektoratet for det Indre Marked

Rådet for Den Europæiske Union
Brian CROWE, generaldirektør for eksterne forbindelser
Roland GENSON, Luxembourgs faste repræsentation, ansvarlig for retlige og indre 
anliggender
Hervé MASUREL, repræsentant for det franske formandskab
Ambassadør Gunnar LUND, repræsentant for det svenske formandskab

Den Europæiske Centralbank
Christoph BOERSCH, Wolfgang SCHUSTER, Dominique DUBOIS, Den Europæiske 
Centralbank

9. Samtalepartnere under rejser

Formandens og ordførerens rejse til Paris, 18.-19. januar 2001
Jean-Claude MALLET, generalsekretær i SGDN
Bertrand DUMONT, general i det franske luftvåben, vicegeneralsekretær i SGDN
Claude-France ARNOULD, direktør for internationale og strategiske anliggender, SGDN
Henri SERRES, direktør med ansvar for sikkerhed i forbindelse med informationssystemer, 
SGDN
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Stéphane VERCLYTTE, konsulent for retlige og europæiske anliggender, SGDN
Philippe DULUC, konsulent for forskning og teknologi, SGDN
Gérard ARAUD, direktør for strategiske anliggender i det franske udenrigsministerium
Olivier MOREAU, direktør for sikkerhed i det franske udenrigsministerium
Eric PERRAUDAU, konsulent i det franske forsvarsministerium
Jean-Pierre MILLET, advokat

Formandens og ordførerens rejst til London, 24.-26. januar 2001
Tom KING, formand for udvalget om efterretningsvirksomhed og sikkerhed, Underhuset
Alistair CORBETT, leder af ISC-sekretariatet, Underhuset
Donald ANDERSON, formand for udenrigsudvalget, Underhuset
Bruce GEORGE, formand for forsvarsudvalget, Underhuset
Jack STRAW, statssekretær i det britiske indenrigsministerium
Michael GILLESPIE, sikkerhedskoordinator
Charles GRANT, direktør, Centre for European Reform
Casper BOWDEN, direktør, FIPR

Udvalgets formandskabs, koordinatorernes og ordførerens rejse til Washington D.C., 6.-
12. maj 2001
H.E. Günter BURGHARDT, leder af Kommissionens delegation i Washington D.C.
James WOOLSEY, tidligere direktør i CIA
Jeffrey RICHELSON, direktør, National Security Archive, George Washington University
Marc ROTENBERG, Electronic Information Privacy Centre
Wayne MADSEN, Electronic Information Privacy Centre
David SOBEL, Electronic Information Privacy Centre
Barry STEINHARDT, underdirektør, American Civil Liberties Union
Porter J. GOSS, formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus
Nancy PELOSI, næstformand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus
Robert DAVIS, vicekonsulent i direktoratet for efterretningspolitik i det amerikanske 
justitsministerium.
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Bilag III.: Definitioner og oplysninger vedrørende 
kommunikationsovervågning med henblik på 
strafforfølgning

1. Forord

Under udvalgets arbejde blev der i diskussionerne om tilladelighed, konsekvenser og risici i 
forbindelse med globale aflytningssystemer gang på gang henvist til foranstaltninger og 
aktiviteter inden for EU, som nok har med kommunikationsovervågning at gøre, men som hører 
ind under det retlige samarbejde i straffesager.

Derfor har ordføreren i betænkningens hovedafsnit ikke henvist til disse foranstaltninger, da 
spørgsmålet om det legitime i at anvende kommunikationsovervågning i strafferetligt øjemed 
ikke bør sammenblandes med spørgsmålet om det legitime i at anvende 
kommunikationsovervågning til efterretningsformål. Selv om der i begge tilfælde er tale om 
indgreb i privatsfæren, som begrundes med sikkerhedshensyn (i ordets bredeste betydning), er 
der dog så store forskelle, hvad angår arbejdsmetoder og mål, at bestemmelser, der synes 
fornuftige og passende for det ene område, ikke nødvendigvis er det for det andet. Om 
strafferetlige foranstaltninger er hensigtsmæssige og står i et rimeligt forhold til den pågældende 
lovovertrædelse, bør således ikke diskuteres på baggrund af den politiske vurdering af 
efterretningsforanstaltninger.

For at afhjælpe eventuelle uklarheder skal der her tages stilling til nogle af de rejste spørgsmål 
og gives en definition på nogle begreber. I det følgende vil der for det første blive peget på 
forskellene mellem kommunikationsovervågning i strafferetligt øjemed og til 
efterretningsformål, for det andet vil der under hensyntagen til EU's kompetenceområder blive 
redegjort for de EU-retsakter, der berører den strafferetlige kommunikationsovervågning, og 
endelig vil der for det tredje blive givet en definition på andre begreber, der gentagne gange er 
blevet nævnt i udvalget i forbindelse med de tværnationale arbejder vedrørende 
kommunikationsovervågning. 

2. To forskellige ting: kommunikationsovervågning i 
strafferetligt øjemed/til efterretningsformål

Kommunikationsovervågning foretaget af efterretningstjenester (som det såkaldte Echelon-
system) har ikke til formål at overvåge enkeltpersoner i hjemlandet, men at foretage en generel 
overvågning af aktiviteter i udlandet for på forhånd at sikre sig sikkerhedsrelevante oplysninger. 
Denne overvågning finder sted i hemmelighed, og det er heller ikke på lang sigt formålet at nå 
ud til offentligheden. Med det argument, at sikkerheden kun kan garanteres ved 
hemmeligholdelse, og at det ikke drejer sig om landets egne borgere, tillades det hyppigt, at 
efterretningstjenester arbejder i en juridisk gråzone, hvor reglerne er uklare og kontrollen 
mangelfuld.

Strafferetlig kommunikationsovervågning tager derimod sigte på, såfremt mistanken 
tilstrækkelig stor, at afholde den enkelte fra at fuldende sin handling eller at sanktionere 
strafbare handlinger. Overvågningsforanstaltningerne iværksættes af myndighederne i 
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hjemlandet. Er det påkrævet med overvågningsforanstaltninger i udlandet, iværksættes de af 
myndighederne på stedet efter anmodning om retshjælp. Da indgrebene er rettet mod landets 
egne borgere, er der efter politistatens afskaffelse indført meget konkrete bestemmelser og 
effektive kontrolmekanismer, der er baseret på en afvejning af interesser. 
Overvågningsforanstaltninger må derfor kun iværksættes i konkrete tilfælde, hvor mistanken er 
tilstrækkelig stor, og skal i mange medlemsstater godkendes af en dommer. Også når 
overvågningen finder sted i det skjulte, er formålet at anvende beviserne i offentlige 
straffesager, hvorfor myndighederne selv har interesse i, at de tilvejebringes på lovlig vis.

3. Arbejder inden for EU på området strafferetlig 
kommunikationsovervågning

3.1. Generelt
Med indføjelsen af et afsnit om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU-traktaten er der 
skabt en mulighed for et samarbejde mellem efterretningstjenesterne på eurpæisk plan, som der 
imidlertid endnu ikke er gjort brug af.

De bestemmelser og arbejder på området kommunikationsovervågning, der måtte findes på EU-
plan, vedrører udelukkende det strafferetlige aspekt, dvs. samarbejdet om retlige og indre 
anliggender.

3.2. Begrænsningen af EU's beføjelser til tekniske bestemmelser

Tilladeligheden af aflytningsforanstaltninger hører i øjeblikket udelukkende ind under 
medlemsstaterne. I overensstemmelse med princippet om begrænset bemyndigelse kan EU kun 
gribe ind på områder, hvor traktaterne giver den beføjelse til det. Men en sådan beføjelse findes 
vel ikke i EU-traktatens afsnit VI "Bestemmelser om politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager". På området politisamarbejde (EU-traktatens artikel 30, stk. 1) er fælles handling 
kun mulig i forbindelse med operative aspekter, dvs. i forbindelse med den måde, hvorpå 
politiarbejdet gennemføres. På området retligt samarbejde er der ganske vist i artikel 31, litra 
c) generelt hjemmel for fælles handling til "sikring af foreneligheden mellem medlemsstaternes 
gældende regler", men kun såfremt "det er nødvendigt for at forbedre samarbejdet". 
Bestemmelsen tager således sandsynligvis sigte på deciderede samarbejdsbestemmelser. Den 
"indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes strafferetlige regler (artikel 29, sidste led) er 
begrænset til fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger (artikel 31, 
litra e). Sammenfattende kan det altså konstateres, at det fortsat er national ret, der afgør, på 
hvilke betingelser overvågningsforanstaltninger er tilladelige. Så vidt ordføreren ved, ønsker 
ingen medlemsstater at røre ved denne rent nationale beføjelse.

Et samarbejde mellem medlemsstaterne på grundlag af EU-traktaten kan der derfor først blive 
tale om i forbindelse med gennemførelsen af de overvågningsforanstaltninger, der er tilladelige 
i henhold til national ret, dvs. på et lavere niveau. I de tilfælde, hvor 
telekommunikationsovervågning er tilladt i henhold til den nationale retsorden, skal den 
pågældende medlemsstat kunne anmode de øvrige medlemsstater om hjælp til den tekniske 
gennemførelse. Om man betragter den tilstræbte tekniske forenkling, der sikkert øger 
effektiviteten af den grænseoverskridende aflytning i forbindelse med strafforfølgning især på 



RR\445599DA.doc 19/53 PE 305.391/Del 2

DA

området organiseret kriminalitet, som noget positivt eller negativt, afhænger nok i stor 
udstrækning af tilliden til ens egen retsstat. Det skal i hvert fald endnu en gang understreges, at 
betingelserne for aflytningens tilladelighed, som er et rent nationalt anliggende, ikke berøres, 
heller ikke selv om den grænseoverskridende overvågning bliver lettere på grund af den 
tekniske harmonisering, og det som altid er umuligt at forhindre misbrug i de konkrete tilfælde.

3.3. Arbejder og retsakter på området telekommunikationsaflytning

På området telekommunikationsaflytning er der hidtil kun vedtaget to EU-retsakter: Rådets 
resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation, som igennem et 
tilsvarende memorandum skulle udvides til at omfatte tredjelande, og som desuden efter planen 
skulle følges op af et "opdateringsforslag" (begge dokumenter blev forberedt i "ENFOPOL-
dokumenter"), og konventionen om gensidig retshjælp i straffesager.

Rådets resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation1 
Rådets resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation synes at kunne 
føres tilbage til samarbejdet mellem eksperterne på ILET-seminarerne (se nedenstående punkt 
4) og i hovedtrækkene at være i overensstemmelse med de IUR (international user 
requirements), der blev udarbejdet der.

Denne resolution tager sigte på, at der i alle medlemsstater skabes de tekniske forudsætninger 
for, at myndighederne inden for rammerne af deres nationale bemyndigelse virkelig kan få 
adgang til oplysningerne, altså rent teknisk kan realisere de beføjelser, de har i henhold til 
national ret.

For at opnå dette medtages der i et bilag nogle meget detaljerede "specifikationer", som 
medlemsstaterne kan kræve opfyldt, og Rådet "tager til efterretning", at de "udgør en vigtig 
sammenfatning af de kompetente myndigheders behov, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af lovlige aflytningsforanstaltninger i moderne telekommunikationssystemer". 
Til disse specifikationer hører bl.a. tidstro data i forbindelse med kommunikation eller mulighed 
for at overføre aflyttet kommunikation til aflytningsmyndighederne via netoperatørerne. Rådet 
går i resolutionen ind for, "at der bør tages hensyn til ovennævnte specifikationer ved 
afgrænsningen og gennemførelsen af foranstaltninger", og anmoder medlemsstaterne og de 
ansvarlige ministre om at samarbejde "med henblik på at gennemføre specifikationerne i 
relation til netoperatørerne og tjenesteudbyderne".

Det skal understreges, at den valgte retsakt, resolutionen, ikke har bindende karakter, og at den 
derfor ikke giver medlemsstaterne nogen rettigheder og pligter. Den opstandelse, som 
resolutionen og de dertil knyttede dokumenter gav anledning til, skyldes ikke så meget 
indholdet som omstændighederne ved dens udarbejdelse, især den manglende 
gennemskuelighed.

Aftalememorandum

1 EFT C 329 af 4.11.1996.
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I et efterfølgende aftalememorandum, "Memorandum of Understanding"1 blev tredjelande 
opfordret til at gennemføre de specifikationer, der var nævnt i Rådets resolution af 17. januar 
1995. Desuden skulle det sikres, at tekniske nyskabelser og de deraf følgende nye 
specifikationer blev bekendtgjort for både FBI og Rådets sekretariat. Dette skete ud fra den 
betragtning, at produktionen af efterretningsteknik ofte varetages af multinationale koncerner, 
og det derfor er nødvendigt at samarbejde med aflytningsmyndighederne i de tredjelande, der 
er hjemsted for vigtige produktionssteder.

Memorandummet blev den 23. november 1995 undertegnet af EU-medlemsstaterne og af 
Norge, men ikke af andre tredjelande. Fra USA, Australien og Canada kom der blot skriftlige 
meddelelser om, at de ville iværksætte den nationale gennemførelse i deres lande.2 

Beklageligvis er teksten endnu ikke blevet offentliggjort, og den har derfor givet anledning til 
mange spekulationer i pressen.

Udkast til Rådets resolution om lovlig aflytning af telekommunikation med 
særligt henblik på ny teknologi
Som ordføreren nævnte det i sin betænkning af 23. April 19993, er udkastet til Rådets resolution 
om lovlig aflytning af telekommunikation med særligt henblik på ny teknologi en "opdatering" 
af resolutionen fra 1995. Formålet med den nye resolution er at gøre det klart, at 
"specifikationerne" i Rådets resolution fra 1995, der suppleres med et par nye specifikationer, 
også gælder for nye kommunikationsteknologier, som f.eks. satellit- og 
internetkommunikation, og at de anvendte tekniske termer skal fortolkes i overensstemmelse 
med de nye teknologier (f.eks. telefonnummeridentifikation på Internettet). Udkastet blev 
godkendt af Europa-Parlamentet4, men foreløbig lagt på is af Rådet.

Konventionen om gensidig retshjælp i straffesager5

Den anden retsakt er en konvention om retshjælp i straffesager. I art. 17 ff. fastsættes det, på 
hvilke betingelser hvilken retshjælp skal kunne ydes i straffesager i forbindelse med aflytning 
af telekommunikation. Uden at gå i detaljer skal det blot nævnes, at konventionen på ingen 
måde beskærer de aflyttedes rettigheder, da den medlemsstat, hvor den aflyttede befinder sig, 
altid kan nægte at yde retshjælpen, hvis den ikke er i overensstemmelse med denne stats 
nationale ret.

1 Nr 10.037/95 ENFOPOL 112, ikke offentliggjort.
Jf. det skriftlige svar af 16.12.1998 fra den østrigske indenrigsminister Karl Schlögel på spørgsmål fra 
parlamentsmedlem Alexander Van der Bellen; 4739/AB XX. GP,
http://www.parlament.gv.at/pd/pm/XX/AB/his/047/AB04739_.html.
2 Det var udtrykkeligt, hvad den østrigske indenrigsminister Karl Schlögel gav udtryk for (jf. ovenstående 
fordnote); det svar, rådsformand Michiel Patijn i spørgetiden den 14.5.1997 gav på mundtlig forespørgsel af 
Jonas Sjödstaedt, H-0330/97, var noget uklart, idet han sagde, at "disse "bestemmelser" (dermed mente han 
specifikationerne i Rådets resolution af 17.1.1995) også var undertegnet af De Forenede Stater, Canada, 
Australien og Norge.
3 A4-0243/99.
4 Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse af 7.5.1999, EFT C 279 af 1.10.1999, s. , 
498.
5 Rådets retsakt af 29. maj 2000 om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af 
konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater; EFT C 197 af 
12.7.2000, s. 1, art 17 ff.

http://www.parlament.gv.at/pd/pm/XX/AB/his/047/AB04739_.html
http://www.parlament.gv.at/pd/pm/XX/AB/his/047/AB04739_.html
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4. Definitioner og oplysninger vedrørende andre 
grænseoverskridende arbejder inden for aflytning af 
telekommunikation

Ud over de forskellige EU-retsakter har de forskellige eksisterende og tidligere arbejdsgrupper 
om sikkerhedspolitik gentagne gange skabt forvirring. Derfor gives der i det nedenstående 
definitioner på nogle af de relevante begreber.

ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar)
ILET-seminarerne udsprang af et initiativ fra FBI. I 1993 indbød FBI 
strafforfølgningsmyndigheder og efterretningstjenester fra stater, til hvilke man havde et 
venskabeligt forhold, til at deltage i et møde i Quantico om aflytning af telekommunikation. 
Størstedelen af de nuværende EU-stater deltog sammen med Australien og Canada.1 Siden har 
der regelmæssigt fundet møder sted til drøftelse af kravene til en effektiv international 
kommunikationsaflytning.

På et møde i Bonn i 1994 enedes ILET-deltagerne om et dokument med politiske retningslinjer, 
i hvis bilag der var en liste over "international user requirements" (IUR 1.0 eller IUR 95). Her 
var opført de specifikationer, som burde overholdes af de forskellige 
telekommunikationsoperatører for at lette aflytningsprocessen. IUR 1.0 tjente - omend ikke 
officielt - som grundlag for Rådets resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af 
telekommunikation. Efterfølgende blev der afholdt yderligere ekspertmøder om IUR og deres 
gennemførelse og tilpasning til den nye telekommunikation.

TREVI-Gruppen
Inden for rammerne af TREVI-Gruppen behandlede EU-staternes justits- og indenrigsministre 
før Maastricht-traktatens ikrafttræden (det var den, der med EU-traktaten indførte bestemmelser 
om samarbejde om retlige og indre anliggender) spørgsmål vedrørende indre sikkerhed. 
TREVI-Gruppen er ikke længere aktiv, da disse emner i mellemtiden er overtaget af Rådets 
særlige arbejdsgrupper.

Hvad angår det område, der behandles her, er især to særlige arbejdsgrupper interessante, 
arbejdsgruppen om retshjælp i straffesager, der inden for rammerne af samarbejdet om retlige 
og indre anliggender har behandlet konventionen om retshjælp i straffesager, og arbejdsgruppen 
om politisamarbejde, der beskæftigede sig med spørgsmål i forbindelse med lovlig aflytning af 
telekommunikation, herunder aflytning af nye kommunikationssystemer (mobiltelefoner, 
Internettet, E-mail); den sidstnævnte arbejdsgruppe beskæftigede sig også med harmonisering 
af normerne for de lovlige aflytningsmyndigheders krav til netoperatører og tjenesteudbydere.

1 Med hensyn til indholdet se den østrigske indenrigsminister Schlögels skriftlige svar på spørgsmål fra 
parlamentsmedlem Van der Bellen, 4014/AB XX.GP. 
http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/AB04014_.html.
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"ENFOPOL"
"ENFOPOL" er - i modsætning til, hvad mange forfattere mener - ikke en arbejdsgruppe eller 
organisation, men en forkortelse, der dækker over arbejdsdokumenter vedrørende 
strafforfølgning og politiarbejde, en opfattelse, der deles af den særlige arbejdsgruppe om 
politisamarbejde. ENFOPOL er ikke en del af disse dokumenters titel, men det 
klassifikationssystem, de er ordnet efter.

___________
1 Jf. den østrigske indenrigsminister Schlögels skriftlige svar på spørgsmål fra parlamentsmedlem Van der 
Bellen, 4739/AB XX.GP http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/040/AB04014_.html. . 
Jf. Campbell, ILETS, die geheime Hand hinter ENFOPOL 98, 
http://heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6396/1.html.

http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/04014_.html
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Bilag IV.:

OVERSIGT

OVER 

EFTERRETNINGSTJENESTER OG PARLAMENTARISKE KONTROLORGANER 

I 

MEDLEMSSTATERNE OG UKUSA-STATERNE
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ØSTRIG

Heeresnachrichtenamt 
(HnA)

Abwehramt (AbwA)

Militær 
efterretningstjeneste.

Sorterer under 
forsvarsministeren.

§ 20 Abs 3 
Militärbefugnisgesetz 
(MBG) BGBl I 86/2000

Militær efterretnings-
virksomhed, forsvar 
mod udefrakommende 
aktiviteter, der kan 
true sikkerheden.

Parlamentarisk 
underudvalg:

Ständiger Unter-
ausschuss des 
Landesverteidigungs-
ausschusses zur 
Überprüfung von 
nachrichten-
dienstlichen Maß-
nahmen zur Siche-
rung der militärischen 
Landesverteidigung
(14 medlemmer, alle 
partier i parlamentet 
skal være 
repræsenteret)

1 Rechtsschutzbeauf-
tragter

Art 52a 
Bundesverfassungs-
gesetz (B-VG); 

§§ 32b ff 
GeschäftsordnungsG 
1975

Ret til alle relevante 
oplysninger fra 
kompetente ministre 
samt indsigt i 
relevante dokumenter, 
i det omfang hverken 
den nationale 
sikkerhed eller 
personers sikkerhed 
er truet.
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ØSTRIG

Sondereinheit für 
Observation (SEO) 

Civil
efterretningstjeneste.

Sorterer under 
indenrigsministeren.

§§ 6, 14, 15 
Sicherheitspolizei-
gesetz (SPG, BGBl 
566/1991 idgF);

Sondereinheiten-
Verordnung (BGBl II 
207/1998)

Opretholdelse af den 
offentlige sikkerhed; 
kontraspionage på 
landets territorium;
beskyttelse af de 
forfatningsretligt 
garanterede 
principper; 
bekæmpelse af 
ekstremistiske 
bevægelser, 
terrorisme og 
organiseret 
kriminalitet.

Parlamentarisk 
underudvalg:

Ständiger Unter-
ausschuss des 
Ausschusses für 
innere Angelegen-
heiten zur Über-
prüfung von Maß-
nahmen zum Schutz 
der verfassungs-
mäßigen 
Einrichtungen und 
ihrer Handlungs-
fähigkeit
(14 medlemmer, alle 
partier i parlamentet 
skal være 
repræsenteret)

1 Rechtsschutzbeauf-
tragter
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BELGIEN

Service Général du 
Renseignement et de 
la Sécurité des 
Forces armées 
(S.G.R.)

Militær efterretnings- 
og sikkerhedstjeneste.

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Loi du 30 novembre 
1998 organique des 
services de 
renseignement et de 
sécurité

Informations- og 
dataindsamling på det 
militære, politiske, 
økonomiske og 
teknologisk/videnska-
belige område.
Opretholdelse af 
sikkerheden for 
militære anlæg og 
militærpersonale.

BELGIEN
Sûreté de l'Etat (V.S.)

Civil efterretnings- og 
sikkerhedstjeneste.

Sorterer under 
justitsministeren.

Loi du 30 novembre 
1998 organique des 
services de 
renseignement et de 
sécurité

Opretholdelse af 
sikkerheden indadtil 
og udadtil, 
kontraspionage, 
overvågning af politisk 
ekstremisme.

Comité permanent de 
contrôle des services 
de renseignements et 
de sécurité (Comité 
permanent R)

Består af 3 medlem-
mer, der udpeges af 
Senatet; de må ikke 
udøve et mandat, som 
er opnået ved valg, og 
ingen andre 
aktiviteter, der kunne 
udgøre en risiko for 
deres uafhængighed.

Service d'enquêtes 
des services de 
renseignements

Tilknyttet Comité per-
manent R, medlem-
mer udpeges af 
Comité R.

Loi du 18 juillet 1991 
(VI) organique du 
conrôle des services 
de police et de 
renseignements 

Ret til indsigt i interne 
forordninger for 
tjenesterne og disses 
akter. 

Ret til at stille spørgs-
mål til tjenesterne; 
hvis de nægter at 
svare, kan der straffes 
med op til et år; 
oplysninger kan 
nægtes i tilfælde af 
verserende sag; ved 
nægtelse på grund af 
fare for en fysisk 
person træffer 
formanden for Comité 
permanent R 
beslutning om 
lovligheden.
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DANMARK

Forsvarets 
Efterretningstjeneste 
(FET),

Militær 
efterretningstjeneste.

Sorterer under 
Forsvarsministeriet.

Lov om forsvarets 
formål, opgaver og 
organisation m.v.

Lov 909 af 
8.12.1993

["Rammelov, hvor FET 
ikke nævnes]

[en ny lov om
FET og PET er på vej]

Indsamling og 
evaluering af fortrolige 
forsvarsrelevante 
oplysninger om GUS, 
Øst- og Centraleuropa 
på det militære, 
politiske, økonomiske 
og 
teknologisk/videnska-
belige område, 
SIGINT; dekryptering.

Medarbejdere og 
budget:
fortroligt.

ja

DANMARK Politiets 
Efterretningstjeneste 
(PET)

Politiefterretnings-
tjeneste.

Sorterer under 
justitsministeren.

Intet specifikt 
retsgrundlag.

[Ny lov om
FET og PET er på vej]

Kontraspionage, 
forebyggelse og 
bekæmpelse af 
aktiviteter, der kan 
true Danmarks 
sikkerhed: spionage, 
terrorisme osv.; 
beskyttelse af 
regeringen og 
kongefamilien.

Medarbejdere: ca. 370 
(1998).
Budget: fortroligt.

2 kontrolorganer:

Kontroludvalget 
vedrørende Politiets 
og Forsvarets 
Efterretningstjenester 
(Wamberg-udvalget)
(består af 
embedsmænd og 
advokater)

Udnævnes af 
justitsministeren.

Udvalget vedrørende 
efterretningstjenest-
erne
Folketingsudvalg
(består af 5 folke-
ingsmedlemmer).

Ingen specifik 
lovgivning

Lov om etablering af 
et udvalg om 
forsvarets og politiets 
efterretningstjenester
lov 378 af 6/7/88

Aktindsigt i 
oplysninger om 
efterretnings-
tjenesternes 
aktiviteter.
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FINLAND

Pääesikunnan 
tiedusteluosasto
"Militær efterretnings-
tjeneste under det 
finske forsvar"

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Laki puolustusvoimista 
N:o 402/1974 2§
"Lov om forsvaret" 
(Efterretnings-
tjenesten ikke nævnt)

Overvågning af 
landets land- og 
havområder samt 
luftrum i samarbejde 
med andre 
kontrolmyndigheder 
for at sikre landets 
territoriale integritet.

ja Intet specifikt 
kontrolorgan.

Forsvarsministeriet 
afleverer en årsrap-
port om aktiviteterne til 
parlamentets ombuds-
mand.

Poliisilaki 493/1995 
§33
"Politilov"

Laki pakkokeinolain 
muuttamisesta N:o 
402/1995 §15
"Lov om tvangsf-
oranstalt-ninger"

[for så vidt angår par-
lamentets ombuds-
mands opgave med at 
kontrollere de aflyt-
ningsforanstaltninger, 
han får meddelelse 
om fra ministeriet]

"Kontrol af kontrollen" 
med hensyn til 
rapporterne fra 
ministeriet om 
aflytningsforanstalt-
ninger, undersøgelse 
af klager fra 
offentligheden

FINLAND
Suojelupoliisi 
(SUPO)
"Det finske 
sikkerhedspoliti"

Sorterer under 
indenrigsministeren.

Laki poliisin 
hallinnosta N:o 
110/1992, 1§, 10§ 1. 
ja 2. momentti
Asetus poliisin 
hallinnosta N:o 
158/1996 8§

Laki poliisin 
henkilörekistereistä 
N:o 509/1995 23§, 9§
"Lov og dekret om 
politiforvaltningen", 
"Lov om oplysninger 
om ansatte i politiet"

Kontraspionage;
forebyggelse af 
aktiviteter, der kan 
skade Finlands indre 
sikkerhed og 
internationale 
forbindelser, 
bekæmpelse af 
terrorisme, 
forebyggende 
sikkerhedsarbejde.

Intet specifikt 
kontrolorgan.

Politiet skal rapportere 
alle tilfælde af 
aflytning til 
Indenrigsministeriet, 
som afleverer en 
årsrapport til 
parlamentets 
ombudsmand. 
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FINLAND
Tullin 
tiedusteluyksikkö
"Efterretningsafdelin-
gen i det finske told-
væsen"

Sorterer under 
Finansministeriet.

Tullilaki N:o 
1466/1994
"Toldlov"

Indsamling og analyse 
af data med henblik 
på forebyggelse og 
undersøgelse af 
overtrædelser af 
toldbestemmelserne 
og udlevering af disse 
data til de relevante 
enheder til 
viderebehandling.

Intet specifikt 
kontrolorgan.

Toldmyndighederne 
skal rapportere alle 
tilfælde af indgreb til 
Finlands nationale 
toldadministration og 
til Indenrigsministeriet, 
som afleverer en års-
rapport til parlamen-
tets ombudsmand.
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FRANKRIG Direction générale 
de la sécurité 
extérieure (DGSE)

Sorterer under 
Forsvarsministeriet.

Décret n°82-306 du 2 
avril 1982

Indsamling af 
efterretningsdata af 
politisk, militær, 
økonomisk og 
teknologisk/videnska-
belig relevans.

Indsamling og 
bearbejdning af 
oplysninger 
vedrørende Frankrigs 
sikkerhed
 Kontraspionage  
(uden for landets 
grænser).

Personale: 4.100 
medarbejdere;
Budget: FF 1,7 mia.

ja

FRANKRIG
Direction du 
renseignement 
militaire (DRM)

Sorterer under 
Forsvarsministeriet.

Décret n°92-523 du 16 
juin 1992

Giver militæret de 
nødvendige militære 
oplysninger

1.700 personer, FF 90 
mio., intern militær 
sikkerhed, 
understøttelse af 
hæren.

I øjeblikket intet 
specifikt parlamen-
tarisk kontrolorgan
(Er til debat. 
Forsvarsudvalget i 
Nationalforsamlingen 
har to gange fremsat 
forslag om etablering 
af et 
overvågningsudvalg. 
Nr. 1951 og 2270).

Commission nationale 
de contrôle des 
interceptions de 
sécurité
(Udelukkende kontrol 
med 
aflytningsforanstalt-
ninger igennem 
tapning af ledninger).

Omfatter bl.a. 1 
medlem af National-
forsamlingen og 1 
medlem af Senatet.

Direction de la 
surveillance du 

Décret n°82-1100 af 
22. december 1982

Kontraspionage inden 
for landets grænser.
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FRANKRIG
territoire (DST)

Civil 
efterretningstjeneste.

Sorterer under 
indenrigsministeren.

Personale: 1.500 
medarbejdere; 
opretholdelse af den 
offentlige sikkerhed, 
kontraspionage i 
indlandet.
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TYSKLAND

Bundesnachrichtend
ienst (BND)

Sorterer under 
forbundskansleren.

 

Gesetz über den 
Bundesnachrichten-
dienst (BNDG), BGBl 
1990 I 2954 idgF

Indsamling og 
bearbejdning af 
oplysninger om 
udlandet, som er af 
sikkerheds- og 
udenrigspolitisk 
betydning.

ja

TYSKLAND
Bundesamt für 
Verfassungsschutz 
(BfV)

Sorterer under 
indenrigsministeren.

Gesetz über die 
Zusammenarbeit des 
Bundes und der 
Länder in Angele-
genheiten des Ver-
fassungsschutzes und 
über das Bundsamt 
für den Verfassungs-
schutz (BVerfSchG, 
BGBl 1090 I 2954)

Indsamling og 
bearbejdning af 
oplysninger om 
aktiviteter, der truer 
sikkerheden, samt om 
fjendtlige 
efterretningstjenesters 
aktiviteter på landets 
territorium.

TYSKLAND
Militärischer 
Abschirmdienst 
(MAD)

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Gesetz über den 
militätischen Ab-
schirmdienst (MADG) 
BGBl 1990 I 2954 
idgF

Sikring af 
forbundshærens 
effektivitet, 
overvågning af 
sikkerheden for 
militære anlæg og 
militærpersonale.

Parlamentarisches 
Kontrollgremium
(PKGR)

Parlamentarisk 
kontrolmyndighed for 
alle tre 
efterretningstjenester, 
består af 9 
medlemmer af 
Forbundsdagen.

G 10-Kommission

Ikke forpligtet til at 
udføre ordrer.
Kan, men skal ikke 
bestå af 
parlamentsmedlem-
mer.

4 medlemmer 
udnævnt af PKGR.

Gesetz über die 
Kontrolle nachrichten-
dienstlicher Tätigkeit 
des Bundes 
(PKGrG)vom 17. Juni 
1999 BGBl I 1334 
idgF

§ 5 Abs 5, § 9 Abs 2-4 
Gesetz zu Art 10 
Grundgesetz
(G10-G) vom 13. 
August 1968, BGBl I 
949 idgF 
(Lov om begrænsning 
af brev-, post- og 
telekommunikations-
hemmeligheden).

Ret til indsigt i 
tjenesternes akter og 
registre, ret til høring 
af medarbejdere fra 
tjenesterne samt ret til 
at besøge tjenesterne; 
brug af rettigheder kan 
nægtes af vigtige 
årsager. 

Kontrolopgaver inden 
for post- og 
teleovervågning, 
godkendelse af 
aflytningsforanstaltnin-
ger, månedlig 
underretning om 
foranstaltningernes 
gennemførelse ved 
indenrigsministeren.
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Særligt 
parlamentsudvalg til 
beskyttelse af 
kommunikationen og 
privatsfæren.
Ingen særlig 
kontrolret. 
Sammensætning:
1 næstformand i 
parlamentet, 1 
parlamentsmedlem pr. 
gruppe, 1 
kommunikations-
specialist.

Lov 2225/1994

Aporrito epikoinonion
(Kommunikations-
hemmeligheder)

GRÆKEN-
LAND Ethniki Ypiresia 

Pliroforion (EYP) 

"National 
efterretningstjeneste" 

Sorterer under KYSEA 
(Det Nationale 
Sikkerhedsråd: 
premierministeren,  
udenrigsministeren og 
forsvarsministeren).

Lov 1645/86 om den 
nationale 
efterretningstjeneste
(Ethniki Ypiresia 
Pliroforion)

- Indsamling og 
behandling af 
oplysninger om 
landets nationale 
sikkerhed (oplysninger 
om organiseret 
kriminalitet, terrorisme 
samt militære, 
økonomiske og 
politiske oplysninger); 
underretning af 
relevante 
myndigheder.
- Kontraspionage; 
overvågning af 
udenlandske 
efterretningstjenesters 
aktiviteter mod landet.

Institution til 
beskyttelse af 
personlige data

Lov 2472/1997
Prostasia apo tin 
epeksergasia 
dedomenon 
prosopikou charaktira 
(Beskyttelse af 
behandlingen af 
personoplysninger)

[Ingen oplysninger]
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IRLAND

Garda Síochána 
(Nationalt politi) 
Varetager de 
nationale 
sikkerhedsinteresser.

Politiet sorterer under 
justitsministeren.

Bemyndigelse til 
aflytning på baggrund 
af Interception of 
Postal Packets and 
Telecommunications 
Messages 
(Regulation) Act 1993

Godkendelse af 
aflytning på grundlag 
af statens 
sikkerhedsinteresser.

Joint Committee on 
Justice, Equality and 
Women’s Rights, 
ansvarligt for 
borgerlige rettigheder 
generelt.

IRLAND
Efterretningspersonale Irlands nationale 

sikkerhedsinteresser 
(især IRA), sikkerhed i 
forbindelse med det 
nationale militær, 
teknologisk udvikling i 
forbindelse med 
udenlandsk militær.

Ingen specifik 
kontrolmyndighed.
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ITALIEN Servizio per le 
informazioni e la 
sicurezza militare 
(SISMI)
Servizio 
Informazione 
Operative Segrete 
(SIOS)
Sorterer under 
forsvarsministeren; 
denne udpeger 
direktøren for 
tjenesten og de 
ledende 
embedsmænd.

L. 24 ottobre 1977, n. 
801, art. 4 Istituzione 
e ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato

Efterretnings- og 
sikkerhedsopgaver på 
området militær 
beskyttelse og 
beskyttelse af statens 
uafhængighed og 
integritet,
kontraspionage,
indsamling af 
udenlandske 
oplysninger om 
politiske, militære, 
økonomiske og 
teknologisk/videnska-
belige emner.

ITALIEN
Servizio per le 
informazioni e la 
sicurezza 
democratica (SISDE)

Direzione 
investigazioni anti-
mafia (DIA)
Sorterer under 
indenrigsministeren; 
denne udpeger 
direktøren for 
tjenesten og de 
ledende 
embedsmænd.

L. 24 ottobre 1977, n. 
801, art. 6 Istituzione 
e ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato

Efterretnings- og 
sikkerhedsopgaver til 
beskyttelse af den 
demokratiske stat og 
dens institutioner.

Oplysninger om 
aktiviteter i indlandet, 
der kan bringe 
sikkerheden i fare,
kontraspionage, 
foranstaltninger til 
bekæmpelse af 
terrorisme og 
organiseret 
kriminalitet.

Parlamentsudvalg
(4 parlaments-
medlemmer +
4 senatorer)

Regeringen 
forelægger 
Parlamentet en 
halvårlig rapport om 
informations- og 
sikkerhedspolitikken.

L. 24 ottobre 1977, n. 
801, art. 11
Istituzione e 
ordinamento del 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato.

Kontrollerer lovens 
håndhævelse.
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LUXEM-
BOURG

Service de 
renseignement

National efterretnings- 
og sikkerhedstjeneste.

Sorterer under 
premierministeren.

Loi concernant la 
protection des secrets 
intéressant la sécurité 
extérieure de l'État af 
30. juli 1960.

Sikring af 
fortroligheden som 
omhandlet i 
straffelovens art. 120, 
litra g* og indhentning 
af de oplysninger, som 
er nødvendige til 
bevarelse af den ydre 
sikkerhed, hvad angår 
Storhertugdømmet 
Luxembourg og de 
stater, med hvilke der 
er indgået en regional 
aftale om et fælles 
forsvar.

* "Anslag imod 
Storhertugdømmet 
Luxembourg"

Ingen parlamentarisk 
kontrol.

(Overvågningen af alle 
former for 
kommunikation med 
henblik på at afsløre 
anslag imod statens 
sikkerhed skal 
godkendes af et 
udvalg sammensat af 
præsidenten for 
højesteret, formanden 
for Statsrådets 
retsudvalg og 
formanden for 
statsrevisionen)

(Loi du 26 novembre 
1982 portant 
introduction au code 
d'instruction criminelle 
des articles 88-1, 
88-2, 88-3 et 88-4)
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HOLLAND

Militaire 
Inlichtingendienst 
MID (nu MIVD)

Sorterer under 
Forsvarsministeriet.

Militær 
efterretningstjeneste, 
indsamling af 
oplysninger om 
udenlandsk militær.

ja

HOLLAND Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
(BVD eller efter de 
seneste ændringer: 
AIVD)

Sorterer under 
Indenrigsministeriet

Wet op de 
inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten
Loi 635/87 du 3 
décembre 1987, 
dernier amendement 
loi 194/1999 du 19 
avril 1999. 

[I øjeblikket er en helt 
ny lov til behandling]

Intern 
sikkerhedstjeneste, 
bekæmpelse af højre- 
og 
venstreekstremisme,
kontraspionage.

Tweede-
Kamercommissie voor 
de Inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten
"Andetkammerets 
udvalg for 
efterretnings- og 
sikkerheds-
anliggender"

Parlamentsudvalg
(4 medlemmer: 
formændene for de 4 
største partier)

17. Reglement van 
orde van de Tweede 
Kamer der Staten-
General, Art. 22
"Andetkammerets 
forretningsorden, art. 
22: udvalget for 
efterretnings- og 
sikkerheds-
anliggender"

Ansvarligt for 
koordineringen af og 
kontrollen med alle 
efterretnings- og 
sikkerhedstjenester, 
herunder den militære 
sikkerhedstjeneste.
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PORTUGAL Serviçio de 
Informaçoes 
Estrarégicas de 
Defesa e Militares 
(SIEDM)

Sorterer under
forsvarsministeren.

Efterretningstjeneste 
for udlandet; 
strategisk 
efterretningstjeneste 
for politiske, militære 
og økonomiske 
anliggender.

PORTUGAL Serviço de 
Informações de 
Seguranca (SIS)

Sorterer under 
indenrigsministeren.

Lov 30/84 af 5. 
september 1984, 
ændret ved lov 4/95 af 
21. februar 1995, lov 
15/96 af 30. april 1996 
og lov 75-A/97 af 22. 
juli 1997.

Sikkerhedstjeneste for 
indre anliggender, 
efterretningstjeneste 
(ingen eksekutive 
beføjelser), indsamling 
og evaluering af 
oplysninger om 
kriminelle og 
statsfjendtlige 
aktiviteter.

Conselho de 
Fiscalização dos 
Serviços de 
Informações (CFSI).  
Sammensat af tre 
borgere valgt af 
Assembleia da 
República 
(parlamentet) for en 
periode på 4 år. 

Assemblea República 
kan indkalde 
direktørerne for både 
SIS og SIEDM for et 
parlamentsudvalg.

Der er hjemmel for 
oprettelse af et 
kontrolorgan i de 
omtalte love

Kontrol med begge 
tjenesters aktiviteter 
og sikring af, at der 
ikke sker krænkelse af 
forfatningen, 
lovgivningen og især 
de portugisiske 
borgeres 
grundlæggende 
rettigheder.
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SPANIEN

Centro Superior de 
Información de la 
Defensa (CESID)

Sorterer under 
forsvarsministeren.

R.D. 2632/1985 de 
27.12.1985
(BOE 20.01.1986)
Estructura interna y 
relaciones del Centro 
Superior de la 
Defensa;
ændret ved
R.D. 266/1996 de 
16.02.1996
Modif. de la estructura 
organica del CESID

Udenlandsk og inden-
landsk efterretnings-
tjeneste, fremskaffelse 
af politiske, økono-
miske, teknolo-
giske/viden-skabelige 
og militære oplysnin-
ger, overvågning af 
udenlandske efterret-
ningstjenester, kontra-
spionage inden for og 
uden for Spanien.

ja

SPANIEN Dirección General de 
la Guardia Civil (GC)

Sorterer under 
forsvarsministeren og 
indenrigsministeren.

Central spansk 
paramilitær 
politimyndighed 
omfattende politiets 
efterretningstjeneste; 
bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet 
på spansk territorium.

SPANIEN
Dirección General de 
la Policia

Sorterer under 
indenrigsministeren.

L.Org. 2/1986 de 
13.03.1986 (BOE 
14.03.1986) de 
Fuerzas y cuerpos de 
seguridad

Central spansk politi-
myndighed omfattnde 
politiets efterretnings-
jeneste; intern og 
ekstern sikkerheds-
jeneste, overvågning 
af terrorisme og islaisk 
fundamentalisme i 
Mellemøsten og 
Nordafrika.

Intet specifikt 
kontrolorgan;
almindelig 
parlamentskontrol 
som ved andre 
regeringsorganer 
foretaget af 
parlamentsudvalg.
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SVERIGE Säkerhetspolisen
(SÄPO)

Civil efterretnings- og 
sikkerhedstjeneste

Sorterer under 
justitsministeren.

Polislag (1984:387) 
 Förordning 
(1989:773) med 
instruktion för 
Rikspolisstyrelsen

Ansvarsområder:
- Sikkerhedskontrol
- Kontraspionage
- Bekæmpelse af 
terrorisme
-"Efterretnings-
virksomhed"

Personale i 1999: ca. 
800.
 
Budget 1995: SEK 
475 mio. (EUR 55,7 
mio.)

NPB-kontrolorganet 
består af 5 
rigsdagsmedlemmer, 
2 medarbejdere og 
den svenske 
politidirektør. 

Registernämnd, som 
består af højst 8 
medlemmer. For 
øjeblikket to 
embedsmænd, to 
rigsdagsmedlemmer, 
en advokat og en 
ekspert.

Begge disse organer 
aflægger rapport til 
regeringen.

Förordning (1989:773) 
med instruktion för 
Rikspolisstyrelsen

Förordning (1996:730) 
med instruktion för 
Registernämnden

NPB koncentrerer sig i 
sit kontrolarbejde om 
følgende:
- at politiets arbejde 
udføres i 
overensstemmelse 
med de prioriteringer 
og retningslinjer, 
Rigsdagen og 
regeringen fastlægger 
- at politiets arbejde 
udføres effektivt og 
overholder de 
lovbestemte krav
- at administrationen 
af politiet fungerer 
tilfredsstillende.

Politiet kontrolleres 
dog af flere andre 
organer, herunder 
Rigsdagens 
ombudsmand, den 
svenske 
justitsminister, 
Rigsdagens revisorer 
og den svenske 
statsrevision.

Militära Lov 2000:130 og Indsamling og Försvarets Forordning 1988:552 Kontraspionage,
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SVERIGE
Underrättelse och 
Säkerhetstjänsten 
(MUST)

Direktoratet for militær 
efterretning og 
sikkerhed, del af det 
svenske militærs 
overkommando.

Militær efterretnings- 
og sikkerhedstjeneste.

Sorterer under 
forsvarsministeren.

forordning 2000:131 
om den militære 
efterretningstjeneste

behandling af 
fortrolige militære eller 
politiske oplysninger,
kontraspionage; 
forholdsregler mod 
undergravende 
virksomhed, sabotage 
og oprør, beskyttelse 
af militæret og 
våbenindustrien.

underrättelsenämnd

Kontroludvalg for den 
militære 
efterretningstjeneste, 
består bl.a. af 
Rigsdagsmedlemmer.

om Försvarets 
underrättelsenämnd / 
udvalg om den 
militære 
efterretningstjeneste.

præventiv sikkerhed, 
kommunikationssikker
hed,
computersikkerhed.

SVERIGE
Försvarets 
Radioanstalt (FRA)

Uafhængig enhed
(radiostation)

Militær og ikke-militær 
efterretningsvirksom-
hed, dekryptering af 
kommunikation, 
radarovervågning.

ja
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Goverment's 
Communication 
Headquarters 
(GCHQ)

Sorterer under 
udenrigsministeren.

Intelligence Services 
Act 1994

Udlandsspionage/ 
efterretningsvirksom-
hed i udlandet;
SIGINT på det 
politiske, 
økonomisk/videnska-
belige og militære 
område.

DET 
FORENEDE 
KONGE-
RIGE

Secret Intelligence 
Sevice (SIS) = MI6

Sorterer under 
udenrigsministeren. 

Intelligence Services 
Act 1994 Indsamling af 

oplysninger om 
efterretningsvirksom-
hed og politiske 
forhold i udlandet.

ja The Security Service 
Commissioner 
udnævnes af 
premierrninisteren, 
nuværende eller 
tidligere højtstående 
dommer.

The Investigatory 
Powers Tribunal

The Intelligence and 
Security Committee 
(ISC)
Udvalget består af 9 
medlemmer 
(Underhuset + 
Overhuset, ingen 
ministre), der 
udnævnes af 
premierministeren.

Intelligence Services 
Act 1994. §8

Intelligence Services 
Act 1994. §9

Intelligence Services 
Act 1994. §10

Alle medlemmer af 
efterretningstjenesten, 
alle medlemmer af 
GCHQ og alle 
medarbejdere i 
Udenrigsministeriet 
har pligt til efter 
anmodning at 
udlevere dokumenter 
til the Security Service 
Commissioner.

Behandling af klager 
over 
efterretningstjenesten 
eller GCHQ.

Kontrol med 
sikkerhedstjenestens, 
efterretningstjene-
stens og 
GCHQ'sudgifter, 
administration og 
metoder.

DET 
FORENEDE Security Service = Security Services Acts Tilvejebringelse af The Security Service Security Service Act Alle medlemmer af 
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KONGE-
RIGE

MI5, 

Sorterer under 
indenrigsministeren.

1989 and 1996 oplysninger til garanti 
af den indre 
sikkerhed; 
kontraspionage, 
bekæmpelse af 
ekstremistiske 
bevægelser (også 
IRA), terrorisme, 
undergravende 
elementer.

Commissioner 

The Intelligence and 
Security Committee

1989. §4

Intelligence Services 
Act 1994. §10

efterretningstjenesten, 
alle medlemmer af 
GCHQ og alle 
medarbejdere i 
Udenrigsministeriet 
har pligt til efter 
anmodning at 
udlevere dokumenter 
til the Security Service 
Commissioner

Kontrol med 
sikkerhedstjenestens, 
efterretningstjene-
stens og 
GCHQ'sudgifter, 
administration og 
metoder. Udvalget 
består af 9 
medlemmer 
(Underhuset + 
Overhuset, ingen 
ministre).

DET 
FORENEDE 

Defense Intelligence 
Staff (DIS) Understøttelse af den 

militære sikkerhed, 
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KONGE-
RIGE

Sorterer under 
forsvarsministeren.

evaluering og analyse 
af militære, politiske, 
teknisk/videnskabelige 
og udvalgte 
økonomiske 
oplysninger.
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USA Central Intelligence 
Agency (CIA)

National Security Act 
1947 

International 
indsamling af 
efterretnings-
informationer, 
kontraspionage i 
udlandet, centralt 
ansvar for al 
efterretningsvirksom-
hed i USA.

Senate: Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House of 
Representatives: 
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI) 

Oprettet ved Senatets 
beslutning af 
19.5.1976; omfattet af 
Intelligence Oversight 
Act 1980.
H. Res. 658 of the 
95th Congress.
Oprettet ved 
Repræsentanternes 
Hus' beslutning af 
17.7.1977, omfattet af 
Intelligence Oversight 
Act 1980

Begge udvalg har 
undersøgelses-
beføjelser; 
ubegrænset ret til 
informationer.

Begge udvalg deltager 
i udnævnelsen af de 
øverste ansvarlige for 
efterretnings-
tjenesterne.

USA Defense Intelligence 
Agency (DIA)

Oprettet af 
forsvarsministeren ved 
Directive 5105.21 fra  
1961.
Executive Order 11905 
fra 1976 
DoD Directive 5105.21 
1978 Executive Order 
12036 
1981 Executive Order 
12333 

Ansvarlig for militær 
efterretningsvirksom-
hed for kamptropper 
og for 
beslutningstagere i 
Forsvarsministeriet og 
i regeringen.

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.
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USA National Security 
Agency (NSA)

Executive Order 12333 
of 4 December 1981. 

Ansvarlig for 
sikkerheden i 
forbindelse med 
USA's 
informationssystemer, 
særlig for kryptering.
Ansvarlig for 
kommunikations-
aflytning i udlandet.

ja Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.

USA National Imagery 
and Mapping Agency 
(NIMA)

National Imagery and 
Mapping Agency Act of 
1996. 

Ansvarlig for 
tilvejebringelse af 
billeder og kort og 
evaluering heraf.

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.

USA National 
Reconnaissance 
Office (NRO)

Ansvarlig for udvikling 
og anvendelse af 
spionagesatellit-
systemer (SIGINT). 

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.
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USA US Army Intelligence 
(f. eks. Deputy Chief 
of Staff for 
Intelligence,
Intelligence and 
Security Command 
(INSCOM)

Executive Order 12333 
(4. december 1981)

Indsamling og 
analyse af 
oplysninger på det 
militære område, 
udvikling af koncepter 
og systemer for 
militær efterretnings-
virksomhed og 
elektronisk 
krigsførelse.

ja
Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.

USA Marine Corps 
Intelligence Activity 
(MCIA)
National Maritime 
Intelligence Center 
(NMIC)

Executive Order 12333 
(4. december 1981)

Efterretnings-
virksomhed for flåden, 
militær efterretnings-
virksomhed og 
udvikling af kryptering 
og elektroniske 
hjælpemidler til 
krigsførelse.

ja Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.

USA Office of Naval 
Intelligence (ONI)

Executive Order 12333 
(4. december 1981)

Efterretnings-
virksomhed for 
flådespørgsmål og 
maritime spørgsmål, 
analyse af fremmede 
flåder, system til 
indsamling og 
overvågning af data 
vedrørende havene, 
undervandsplatforme 
og -våbensystemer.

ja Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.
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USA Air Intelligence 
Agency (AIA)

Executive Order 12333 
(4. december 1981)

Efterretnings-
virksomhed for 
luftvåbenet, militær 
efterretnings-
virksomhed.

ja Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.

USA Federal Bureau of
Investigation (FBI)

Title 28, United States 
Code (U.S. Code), 
Section 533
Grundlagt 1908.
Navn siden 1935.

Kontraspionage,
Forbundspolitiet.

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.

USA Drug Enforcement
Administration

Executive Order
(1. juli 1973)

Indsamling af 
oplysninger om 
narkotika og 
hvidvaskning af 
penge i ind- og 
udland.

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

Se ovenstående. Se ovenstående.
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CANADA Communication 
Security 
Establishment (CSE) 
Støttes af 
Canadian Forces 
Supplementary 
Radio System 
(CFSRS) 

Det formelle mandat 
er fortroligt, 
sandsynligvis 
godkendt af 
regeringen.

Rådgivning af regering 
og erhvervsliv i 
sikkerhedsspørgsmål i 
forbindelse med 
datatransmission og –
behandling (Infosec), 
udvikling af 
krypteringssystemer.

ja Intet uafhængigt 
kontrolorgan (kun 
kontrol ved 
rigsrevisoren og 
forsvarsministeren, 
der er ansvarlig over 
for Parlamentet).

(1977 Auditor General 
Act)

Kontrol med 
udnyttelsen af 
bevillingerne.
Kontrol med 
foreneligheden.

CANADA Canadian Security 
Intelligence Service 
(CSIS)
Sorterer under 
indenrigsministeren.

Canadian Security 
Intelligence Service 
Act (CSIS Act) fra 
1984 

Kontraspionage, 
bekæmpelse af 
sabotage og 
international 
terrorisme på landets 
territorium.

The Security 
Intelligence Review 
Committee (SIRC)
Uafhængigt organ 
bestående af 5 
medlemmer, som ikke 
er parlaments-
medlemmer.

Canadian Security 
Intelligence Service 
Act (CSIS Act) fra 
1984 

Omfattende 
undersøgelses-
beføjelser og 
informationsret.

CANADA Director General 
Intelligence Division 
(Under Deputy Chief 
of the Defence Staff)

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Militær efterretnings-
virksomhed.
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AUSTRA-
LIEN

Defence Signals 
Directorate (DSD)

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Indsamling og 
udbredelse af 
signaloplysninger.
Tilvejebringelse af 
produkter til bevarelse 
af informations-
sikkerheden (Infosec) 
for regering og militær.

Inspector General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)
(Udnævnt af 
premierministeren)

Inspector-General of 
Intelligence and 
Security Act 1986

Omfattende 
undersøgelses-
beføjelser og 
informationsret.
Overvåger 
håndhævelsen af 
lovene.

AUSTRA-
LIEN

Defence Intelligence 
Organisation (DIO)

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Indsamling og 
evaluering af 
strategiske og militære 
oplysninger og 
efterretningsmateriale.

Inspector-General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

Se ovenstående. Se ovenstående.

AUSTRA-
LIEN

Australian Secret
Intelligence Service
(ASIS)
Ekstern 
efterretningstjeneste.
Sorterer under 
udenrigsministeren.

Indsamling af 
oplysninger om 
udlandet, særlig 
Sydøstasien, af 
interesse for den 
nationale sikkerhed, 
økonomien og de 
eksterne forbindelser.

Inspector-General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

Se ovenstående. Se ovenstående.
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AUSTRA-
LIEN

Australian Security
Intelligence
Organisation (ASIO)

The Australian 
Security Intelligence 
Organisation Act 1979 
(the ASIO Act)

Beskyttelse mod 
politisk motiveret vold, 
sikkerhed for personer 
og materiel.
Bekæmpelse af 
international 
terrorisme og ulovlig 
teknologioverførsel.

Parliamentary Joint 
Committee on the 
Australian Security 
Intelligence 
Organization

Inspector-General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

Section 92C of the 
ASIO Act

Se ovenstående.

Aflægger rapport til 
statsadvokaten og 
med dennes 
godkendelse til 
Parlamentet.
Uden for udvalgets 
kontrol:
- Modtagelse og 
videregivelse af 
udenlandsk 
efterretningsmateriale
- ASIO-aktiviteter, der 
ikke vedrører 
australske 
statsborgere eller 
andre indbyggere i 
landet
- Operativt følsomme 
forhold
- Individuelle klager .

AUSTRA-
LIEN

Office of National
Assessments
Uafhængigt organ.

Office of National 
Assessments Act 
1977

Aflægger rapport til 
premierministeren. 

Inspector-General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

Se ovenstående. Se ovenstående.
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NEW 
ZEALAND

Government 
Communications 
Security Bureau 
(GCSB)

Sorterer under 
premierministeren.

Oprettet i 1977.
Endnu intet 
retsgrundlag.
Parlamentet har fået 
forelagt et forslag 
(Government 
Communications 
Security Bureau Bill)  

Tilvejebringelse af 
oplysninger om 
udlandet.
Kommunikations-, 
computer- og 
informationssikkerhed 
(Infosec), teknisk 
sikkerhed.

ja Inspector-General of 
Intelligence and 
Security 

Intelligence and 
Security Committee
(Premierministeren, 
oppositionslederen, 3 
parlamentsmedlem-
mer)

The Inspector-General 
of Intelligence and 
Security Act 1996

The Intelligence and 
Security Committee 
Act 1996

Kontrol med GCSB- 
og SIS-aktiviteter
- for overholdelse af 
lovene
- efter klage fra en 
"New Zealand person" 
Aflægger skriftlig 
rapport til den 
ansvarlige minister.

Overvågning af 
GCSB's og SIS' 
politik, administration 
og udgifter (får kun i 
begrænset omfang 
operative 
oplysninger).
Aflægger rapport til 
parlamentet.

NEW 
ZEALAND

New Zealand 
Security 
Intelligence 
Service (SIS)

Indenlandsk 
efterretningstjeneste

Sorterer under 
premierministeren.

New Zealand Security 
Intelligence Service 
Act 1969

Kontraspionage, 
beskyttelse mod 
terrorisme og politisk 
motiveret vold, 
henledning af 
erhvervslivets og 
industriens 
opmærksomhed på 
industrispionage og 
ulovlig 
teknologioverførsel.
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NEW 
ZEALAND

External 
Assessments 
Bureau
(EAB)

Ekstern 
efterretningstjeneste
.

Sorterer under 
premierministeren.

Analyse af den 
politiske udvikling og 
udarbejdelse af 
rapporter om politiske 
og økonomiske 
forhold og tendenser.

NEW 
ZEALAND

Directorate of 
Defense 
Intelligence and 
Security (DDIS)

Militær 
efterretningstjeneste

Sorterer under 
forsvarsministeren.

Militær 
efterretningstjeneste.
Indsamling af militært 
relevante data, navnlig 
i Asien og 
Stillehavsområdet, 
analyse af taktiske og 
strategiske 
oplysninger. 


