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Høring over Europa-Kommissionens  forslag  til  Europa-Parlamentets  
og  Rådets  forordning  om  europæiske  editions-  og sikringskendelser 
om elektronisk bevismateriale i straffesager samt Europa-Kommissio-
nens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv  om  harmoni-
serede  regler  for  udpegning  af  retlige  repræsentanter med henblik 
på indsamling af bevismateriale

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 
Europa-Kommissionens vedlagte forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk be-
vismateriale i straffesager (2018/0108 (COD)) samt Europa-Kommissio-
nens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmoniserede 
regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af 
bevismateriale (2018/0107 (COD)).

Forslagene har overordnet til formål at lette indsamlingen af elektronisk be-
vismateriale på tværs af landegrænser i straffesager. Derudover har direk-
tivforslaget til formål at reducere hindringer for tjenesteudbydernes frie ud-
veksling af tjenesteydelser.

Forordningsforslaget bygger på princippet om gensidig anerkendelse og 
indfører europæiske påbud om udlevering og sikring af elektronisk bevis-
materiale, der er lagret af en udbyder af visse elektroniske tjenester, hvor 
denne udbyder sine tjenester i EU. Påbuddene kan kun udstedes i forbin-
delse med straffesager, herunder i forbindelse med efterforskningen, og 
fremsendes direkte til tjenesteudbyderen eller den retlige repræsentant, som 
tjenesteudbyderen – i medfør af det samtidigt fremsatte direktivforslag – har 
udpeget med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager. 
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Direktivforslaget forpligter medlemslandene til at forpligte udbydere af 
visse elektroniske tjenester, som udbyder deres tjenester i EU, til at udpege 
en retlig repræsentant, som skal modtage, overholde og håndhæve afgørel-
ser om indsamling af bevismateriale i straffesager på vegne af den pågæl-
dende tjenesteudbyder.

Det danske retsforbehold medfører, at Danmark ikke vil deltage i forord-
ningsforslaget. Direktivforslaget vil derimod finde anvendelse for Danmark.

Til orientering vedlægges endvidere resume af konsekvensanalysen vedrø-
rende de to forslag (SWD(2018) 119 final).

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger se-
nest den 6. juli 2018.

Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til jm@jm.dk med kopi til 
veg@jm.dk og med henvisning til j.nr. 2018-330-0035.

Eventuelle spørgsmål i anledningen af høringen kan rettes til specialkonsu-
lent Viktoria Egsgaard på telefon 41 18 55 69 eller e-mail veg@jm.dk.

Med venlig hilsen

Viktoria Egsgaard
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