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Høringsuttalelse – Implementering av
Datalagringsdirektivet (2006/24/EC)

Innledning
Datalagringsdirektivet vil innebære en massiv innsamling og lagring av opplysninger om
elektronisk kommunikasjon. Direktivet krever lagring av opplysninger som i dag i
hovedsak lagres av hensyn til faktureringshensyn i tillegg til lokasjonsdata – altså hvor
den som kommuniserer måtte befinne seg.

Direktivet innebærer en lagring og kartlegging av folks bevegelses- og
kommunikasjonsmønster som savner sidestykke, og medfører en betydelig risiko for
misbruk dersom data skulle havne på feil hender. Implementering av et slik direktiv kan
kun forsvares dersom hensynsmessigheten er klart dokumentert.

Nardo Nidarvoll Arbeiderlag (NaNiAl) mener direktivet bryter mot et viktig prinsipp: At
man ikke samler informasjon i etterforskningsøyemed uten at det foreligger skjellig
grunn til mistanke. Videre mener NaNiAl at direktivet er i strid med Den europeisk
menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 og Grunnlovens § 102. NaNiAl kan derfor
ikke anbefale implementering av Datalagringsdirektivet.

Spesifikke merknader
NaNiAl vil uttrykke sin bekymring for muligheten for misbruk av sensitive data. Det er
potensial for at utro tjenere eller ”hackere” kan få tilgang til data som kan brukes i
forbindelse med identitetstyveri eller utpressing. Det anses også som mulig at mindre
demokratisk anlagte regjeringer enn den sittende vil kunne benytte informasjonen til
massiv overvåkning.

Det blir hevdet at direktivet kun pålegger lagring av data som alt blir lagret i dag og at det
må innføres for å regulere hvordan slike data skal lagres. NaNiAl stiller seg særdeles
positiv til at det utformes et tydeligere regelverk for behandling av trafikkdata, men kan
ikke se at dette avhenger av innføring av datalagringsdirektivet. Vi merker oss videre at
Telenor anslår at de vil måtte lagre 5-10 ganger mer data enn i dag og at lagring av
lokasjonsdata er noe nytt i denne sammenhengen.

Det er NaNiAl sin oppfatning at implementeringen av et direktiv med det omfang som
Datalagringsdirektivet innebærer, forutsetter at det er en klart dokumentert
hensiktsmessighet slik det kreves i EMK art.8. Etter vårt syn må hensiktsmessigheten
bevises – ikke motbevises. Vi kan ikke se at en slik hensiktsmessighet er tilstrekkelig
bevist. Særlig skyldes dette at direktivet lett kan omgås av potensielle kriminelle. Enkle
teknologiske hjelpemidler som anonym e-post, ”instant messaging” og proxy-servere vil
fremdeles holdes utenfor så fremt selve innholdet i kommunikasjonen ikke lagres.

NaNiAl vil dessuten påpeke at implementering av direktivet vil involvere et stort antall
ISP-er (Internet Service Providers / Internettleverandører), 116 i tallet (juli 2005), og
bemerker at datainnbrudd hos bare én av disse vil kunne få store konsekvenser.
I høringsbrevet heter det at Arbeiderpartiet ønsker å innføre direktivet dersom det ikke
kommer i konflikt med personvernet. Det er NaNiAl sin oppfatning at vurderinger gjort
av Personvernkommisjonen, Datatilsynet og EU sitt datatilsyn dokumenterer at
Datalagringsdirektivet utgjør en klar trussel mot personvernet.

Konklusjon
Datalagringsdirektivet innebærer en ikke ubetydelig krenkelse av personvernet og er etter
NaNiAl sin oppfatning i strid med både Grunnloven, EMK og den alminnelige
rettsfølelse. NaNiAl anbefaler derfor på det sterkeste at Regjeringen avstår fra
implementering av Datalagringsdirektivet og at man dermed benytter seg av
reservasjonsretten.
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