Høringsuttalelse
Om

Datalagringsdirektivet
fra
TromsNeitil EU

Datalagringsdirektivet
og EØS-relevans
Av Artikkel 1 i Datalagfingsdfrektivet
framgårdet hva som er formåletmed direktivet:
"1. This Directiveaims to hannoniseMemberStates'provisionsconcerningthe obligationsof the
providersof publiclyavailableelectroniccommunicationsservicesor of public communications
networkswith respectof the retentionof certaindata which are generatedor processedby them, in
order to ensurethat the data are availablefor the purposeof the investigation,detectionand
prosecutionof seriouscrime,as definedby eachMemberState in its nationallaw."

Formåletmed direktiveter altså å harmoniserelovgivningenom lagringav data framkommet
ved bruk av elektroniskkommunikasjoni den hensiktå sikre at data er dlgjengeligefor
etterforskning,oppklaringog rettsforfølgingav alvorligkriminalitet.EØS-avtalenomfatter
ikkejustisområdetinnenforEU-retten,så direktiveter derforetter vårt syn ikke EØS-relevant.
Vi er kjent med EF-domstolensbeslutningav 10.februar 2009,sak C-301106,som sier at
artikkel95 i EF-traktatener riktig hjemmelfor direktivet.Der pekes det på at ulik praksisi
medlemslandenenår det gjelderkrav til lagringgir ulike kostnaderfor tilbyderne,og dermed
har direktebetydningfor det indre marked.
Men også direktivetåpnerfor store forskjellermellomland når det gjelderimplementering.
Lagringstidenkan varierefra 6 månedertil 2 år, landenekan selv bestemmeom stateneller
kundenemå betale for lagringen,om lagringenskal skje sentralteller hos den enkeltetilbyder,
hvordandataeneskal være formatert,hvilke sikkerhetskravsom skal stillestil lagringen,krav
til krypteringosv.
Alle disse forskjellenesvekkertroverdighetenav begrunnelsenfor at det er et indre markeddirektiv.Svareter nærliggende:Fordi daværendeEU-retttilsa enstemmighetpå justisområdet,
valgteman å legge artikkel95 til grunnfor å få direktivetvedtattmed kvalifisertflertalli
stedetfor ved enstemmighetsom man vissteville bli nærmestumulig.
Med Lisboa-traktatener søylenei EU-samarbeidetopphevet,og det er ikke lenger noe klart
skillemellomde ulike sektoreneinnenforEU-retten.I dag er det dedor ikke viktig om et
direktiver et indre marked-direktiveller ikke. Det som er viktig for Norge,er om det er EØSrelevanteller ikke. Dette er ukjenttefreng,som ganskesikkertvil føre til en rekke
grensegangerfor hva som liggerinnenforog utenforEØS-avtalensvirkeområde.
Datalagringsdirektivet
har ikke vært vurderti forholdtil den seneretids utviklingav EUretten på dette området.
TromsNei til EU menerat Datalagringsdirektivet
ut fra direktivetsformåltilhører
justisområdet,og i den grad det berørerkonkurranseretten,gir det rom for så store
kostnadsvariasjonermellomland at konkurransenøytralitet
ikke kan brukessom
argumentfor at direktiveter EØS-relevant.På dette grunnlagetbør
Datalagringsdirektivet
avvises.
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Skulleman likevelkommetil at Data1agringsdirektivet
er EØS-relevant,er det mange grunner
for at reservasjonsretteni EØS-avtalenbør benyttes.Vi vil i det følgendebegrunnedette
nærmere.

Datalagringsdirektivet
og Grunnloven
I Samferdselsdepartementets
høringsdokumentom Datalagringsdirektivetfinnesdet ingen
problematiseringav forholdettil Grunnloven.Dette må anseessom en stor mangelved
høringsdokumentet,da direktivetberørerbåde § 100og § 102i Grunnloven.Disse
paragrafenehar følgendeordlyd:
§ 100.
Ytringsfrihedbørfinde Sted
Ingen kan holdesretsligansvarligfor at have meddelteller modtagetOplysninger,Ideer eller Budskab,
medmindredet ladersigforsvare holdt op imod YtringsfrihedensBegrundelsei Sandhedssøgen,
Demokratiog Individetsfrie Meningsdannelse.Det retsligeAnsvarbør væreforeskreveti Lov.
FrimodigeYtringerom Statsstyrelsenog hvilkensomhelstanden Gjenstandere Enhver tilladte.Der kan
kun sættesslige klarligdefineredeGrændserfor denneRet, hvorsærlig tungtveiendeHensyngjøre det
forsvarligt holdtop imod YtringsfrihedensBegrundelser.
Forhaandscensurog andreforebyggendeForholdsreglerkunneikke benyttes,medmindredet er
nødvendigtfor at beskytteBørn og Ungeimod skadeligPaavirkningfra levendeBilleder.Brevcensur
kan ei sættes i Værkuden i Anstalter.
Enhverhar Ret til Indsyni Statensog KommunernesAkter og til at følge Forhandlingernei Retsmøder
ogfolkevalgte Organer.Det kan i LovfastsættesBegrænsningeri denneRet udfra Hensyntil
Personvernog af andre tungtveiendeGrunde.
Det paaliggerStatensMyndighederat kegge Forholdenetil Rettefor en aabenog oplystoffentlig
Samtale.

§ 102.
Hus-Inkvisitionermaa ikkefinde Sted, uden i kriminelleTilfælde.

Ytringsfriheten

Ytringsfrihetener en grunnleggendeforutsetningfor en opplystallmennhetog denned også
for et demokratiskstyresett.Grunnlovener forbilledligklar på dette punktet,men ble til i en
tid da man ikke hadde noen mulighettil å forestilleseg utarbeidelseav kontakt-og
adferdsprofilermed bakgrunni telekommunikasjonsadferd.
Det er derfor en for snever
tolkningav Grunnlovensforbud mot brevsensurå hevde at fordi man ikke lagrer innholdeti
kommunikasjonen,bryter man heller ikke Grunnlovensforbud.Mest sannsynligvil en
profilanalyseav samtligetelekommunikasjonsmidler
en personbenytteri et halvt år være et
langt sterkereinngrepi hans privatesfære enn at et brev blir lest av uvedkommende.
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Det at man vet seg overvåket,kan i seg selv føre til at man er mer forsiktigmed hvem man tar
kontaktmed. Fra vår nære fortid vet vi at mangevar redde for å bli sett sammenmed
kommunisterfordi de visste at disse ble overvåket.I dag er det tenkbartat en lignendefrykt
kan holde folk tilbakei deres telekommunikasjonmed for eksempelmuslimer.
Ytringsfrihetenmå altså ikke bare innbefatteen rett til offentligskriftog tale, men også til
uten frykt for framtidigekonsekvenserå kunneha kontaktmed hvem som helst, så lenge
dennekontaktenikke skjeri forbryterskhensikt.
Kildevernet
Det påliggeraltså "StatensMyndigheder"å legge forholdenetil rette for en åpen og opplyst
offentligsamtale.En av de viktigstefonttsetningenefor dette er en fri og uavhengigpresse.
Pressener helt avhengigav skjulteinformanterfor å kunne avdekkekritikkverdigeforholdi
samfunnet.Pressener derforfritatt fra vitneplikt,jfr. Straffeprosesslovens§ 125,og beslag av
data i pressensbesittelseer som hovedregelutelukket,jfr. Straffeprosesslovens§ 210.
Innføringav Datalagringsdirektivet
vil uthuleprinsippetom kildevern,da informantersom
vet at alle trafikkdatablir lagret,vil vegre seg for å ta kontaktmed pressen,ettersomde står i
fare for å bli avslørt.Slik kan kritikkverdigeforholdi samfunnetforbli skjulte,uten at hvite
felter i aviseneviser at sensurhar funnet sted.
Ransaking
Argumentasjonenom at bestemmelseni Grunnlovenom brevsensurmå sees i forholdtil de
inngrepi den enkeltesfrihet Eidsvollsmennenekunne se for seg, må også gjelde for
bestemmelsenom husundersøkelser.Ogsåher er forholdetat en kontakt-og adferdsprofilut
fra telekommunikasjonsom regel er et størreinngrepi privatlivetsfred enn hva en
husundersøkelseer. At inngrepetkanskjeikke opplevesså krenkendefordi det skjer i det
skjulte,er ingen formildendeomstendighet,snareretvert imot. Det å vite hvilke data om deg
som lagres, er i seg selv en viktig rettigheti en rettsstat,og ble da også en del av resultatet
etter at Lund-kommisjonenhaddelagt fram sin innstilling.

Datalagringsdirektivet
og Deneuropeiske
menneskerettighetskonvensjonen
Den europeiskemenneskerettighetskonvensjonen
trådtei kraft i 1953etter at tilstrekkelig
mangeland hadderatifisertden. Konvensjonenhar som formål å beskytte
menneskerettigheteneog de grunnleggendefriheter.Ratifikasjonav konvensjonener ett av
kriterienefor å bli medlemav Europarådet.Konvensjonensartikkel8 er gjengittnedenfor.
Artikkel 8:
1. Enhverhar rett til respektfor sittprivatlivogfamilieliv,sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrepav offentligmyndigheti utøvelsenav denne reuighetunntattnår
dette er i samsvarmed loven og er nødvendigi et demokratisksarnfitnnav hensyntil den nasjonale
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sikkerhet,offentligetryggheteller landetsØkonomiskevelferd,for å forebygge uordeneller
kriminalitet,for å beskyttehelse eller moral,ellerfor å beskytteandresrettigheterogfriheter.

Artikkel 8.1 er veldig tydelig, så det skulle ikke være behov for ytterligeretolkninger.Så er
det i samme artikkels andre ledd tatt en rekke forbehold,men det er verd å merke seg at den
frie konkurranseni EUs indre marked ikke er en gyldig grunn til å fravike hovedregelenom at
"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv,sitt hjem og sin korrespondanse".Så
hvis Datalagringsdirektiveter et indre marked-direktiv,er det i strid med Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen,
hvis det er et justisdirektiv,er det ikke EØS-relevant.Norge
er pliktig til å følge bestemmelsenei Den europeiskemenneskerettighetskonvensjonen,
ikke
til å implementereEUs datalagringsdirektiv.

Merovervåking
I rettspleien er det et bærende prinsipp at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. For at
politiet i dag skal kunne foreta teknisk sporing, må det foreligge skjellig grunn til mistanke
om handling med strafferammepå minst 5 år, jfr. Straffeprosesslovens§ 202b. For å plassere
teknisk peileutstyr i klær, kreves en strafferammepå 10 år og foreligge skjellig grunn til
mistanke,jfr. Straffeprosesslovens§ 202c.
Av høringsdokumentetframgår det at blant de data som ska1lagres ved mobiltelefonier
"lokaliseringsinformasjonved start og avslutningav kommunikasjon".Direktivteksteni
Artikkel 5.1, litra f er imidlertidsom følger:
"(f) data necessaryto identifythe locationof mobilecommunicationequipment:
(1) the locationlabel (Cell ID) at the start of the communication;

(2) data identifyingthe geographiclocationof cells by referenceto their locationlabels(Cell
ID) duringthe period of whichcommunicationdata are retained."

Siste ledd kan vanskeligtolkes annerledesenn at mobiltelefonensposisjoner ska1registreres
"i den perioden kommunikasjonsdatablir oppbevart",altså ikke begrenset til registrering av
posisjonved start og avslutningav samtaler,men bare av om mobiltelefonener innenfor
dekningsområde.Særlig i tettbygdestrøk vil dette gi en meget presis beskrivelseav den
enkeltesbevegelserover lang tid. Telenorsekspert Erlend Bjørtvedtbekreftet i en debatt
under Nei til EUs landskonferanse12. mars i år denne forståelsenav direktivteksten.
Med data1agringsdirektivet
kan slike og andre data samlesinn uten skjellig grunn til mistanke,
og slik direktivetforeslås implementert,kan disse dataene overlates til politiet om
strafferammenfor forbrytelsener minst 3 år. I tillegg er det listet opp mange unntak fra 3årsgrensen.Dette er en klar liberaliseringav dagens regelverk,ikke en innstrammingsom det
er blitt hevdet.

Farenfor kompromittering
Samlingav store mengderpersonopplysningerpå ett sted er blitt karakterisertsom en
honningkrukkefor kriminelle.Dataregistresom har til hensikt å bekjempekriminalitet,kan
tvert imot bli en kilde til kriminalitet.I høringsdokumentetgår man da heller ikke inn for at
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alle data skal lagres i en database.Det blir sett på som sikrereat den enkeltetjenestetilbyder
lagrer sine data. Dette reiser imidlertidandre problemstillinger.
Ved desentralisertlagringer det vanskeligå se for seg at data blir kryptert.Det er også grunn
til å tro at mindretilbydereikke har de sammemulighetertil å beskyttedata mot inntrenging
som de store telekomselskapenehar. Sidenman må regne med at det er kundenesom må
betalefor lagringen,vil tilbydernei markedetav konkurransehensynha interesseav så lave
lagringskostnadersom mulig. Det betyr i praksislav sikkerhet,og lagringutenforlandets
grenser.
Like før påske var det medieoppslagom kompromitteringav bankdatafra SparebankenØst,
som hadde overlattIT-virksomhetentil EDB BusinessPartner som igjenhadde overlatt
jobben til et datterselskapi Ukraina.Det er ikke utenkeligat slikt også kan skje med lagrede
trafikidata. Israel er alt godkjentav EU som lagringsstedfor personopplysninger,og med
MossadsID-tyverieri forbindelsemed drapetpå Hamas-lederenMahmoudal-Mabhouhi
Dubaitidligerei år i friskt minne,er Israel som lagringsstedet skrekkscenario.
I jula 2009 ble Googleutsatt for et massivtcyber-angrepder kinesiskehackeresom
disponertesuperdatamaskinerprøvdeå skaffeseg oversiktover hvem kinesiske
mermeskerettsaktivister
kommunisertemed via g-mail.Dette viser at trafikkdatakan være av
vel så stor interessei politisk som i kriminalitetsforebyggende
sammenheng,og når de
illegitimeinteresseneer sterkenok, skal det mye til for å hindrekompromittering.
Men faren er nok størrefor at utro tjenerevil skaffefram opplysningersom de kan selge til
skandalepressen,andrekommersielleaktører,konkurrentereller kriminelle.Tatt i betraktning
de forhold som ble avdekketav Lund-kommisjonen,bør man også være oppmerksompå
mulighetenfor myndighetsmisbruki form av ulovligovervåkingog kontrollav
meningsmotstandere.Og selv om vi i dag lever i et demokratisksamfunn,skal vi alltid ha i
bakhodethva registrekan brukestil av illegitimeregimer.Det er i den forbindelsenok å
minneom hvajøderegistreneble brukttil da nazisteneiverksattesin djevelskeplan om
"Endlösungdes Jiidenproblemes".

Datalagringsdirektivet
og alvorligkriminalitet
Det er grunntil å anta at terroristerog kriminelleorganisasjoneri god tid har tatt sine
forholdsreglerslik at deres aktivitetikke fangesopp av tiltak iverksattsom en følge av
Datalagringsdirektivet.
Det er en kjent sak at miljøerden amerikanske
etterretningsorganisasjonen
NSA ønskerå kikke i kortene,har tatt i bruk så tung krypteringat
selv verdenskraftigstesuperdatamaskinerikke greierå forserekrypteringen.Det vil derfor
værenaivt å tro at ikke de som bedriveralvorligkriminalitetogså vil værei standtil å skjule
sine elektroniskespor.
Hvis man googlerfrasen "Hide my IP", får man opp 4,7 millionertreff. Her kan man velge
og vrake mellomgratiseller betalteløsningerfor skjulingav IP-adresse.Dersomde som har
kontaktmed hverandrebegge bruker slikt verktøy,der lP-adressenendresmed sekunders
mellomromog hopperfra land til land, vil det være en vanskeligoppgavefor en overvåkerå
holde oversiktenselv i sanntid,og en umuligoppgavelang tid etterpå.
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Datalagringsdirektivetomfatter ikke kommunikasjonder lagring av trafikkdata
kompromittererinnholdet. Skype, MSN, Yahoo Messenger,Google Talk og andre lignende
tjenester faller derfor utenfor direktivetsrammer. Denne teknologiener i rivende utvikling,
eksempelvishar Skype-telefonenvært på markedeten god stund nå.
Andre måter å unngå Datalagringsdirektivetpå er å kommuniserevia chat, nyhetsgrupper,
fildelingsnettverkog andre nettfora. EU har tydeligvissett denne svakheten,så man har startet
et prosjekt kalt Indect med mål å overvåkeogså slike tjenester. Dette viser at
Datalagringsdirektivetbare er første skritt på veien mot overvåkningssamfunnet.
Men for dem direktiveter ment å ramme, blir virkningenslik som beskrevetav EuroCOPsjefen Heinz Kiefer: "Resultatetblir at store anstrengelsergjøres med knapt større virkningpå
kriminelleog terroristerenn litt irritasjon."

Konklusjon
TromsNei til EU mener at Datalagringsdirektivet
ikke er relevanti forholdtil EØSavtalen,og at det må avvisespå dette grunnlag.
Dersomman likevelskulle konkluderemed at direktiveter EØS-relevant,må det
foretasen vurderingav direktiveti forholdtil Grunnlovensbokstavog ånd. Vi menerat
bruddeneher er klare nok til at dette er et selvstendiggrunnlagfor å bruke
reservasjonsretten1E0S-avta1en.
Viderebryterdirektivetklart med Den europeiskemenneskerettighetskonvensjonens
artikkel8 som Norgeer forpliktettil å overholde.Datalagringsdirektivet
fører til mer
overvåkinguten at det er sannsynliggjortat dette sikreross mot terrorismeog alvorlig
kriminalitet.Og direktivetskaperny risikofor kompromitteringav sensitiv
informasjon.
Alt dette tilsier at Norgebrukerreservasjonsretteni EØS-avtalenfor første gang.
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