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Besvarelse af spørgsmål 14 ad KOM (2009) 0703 stillet af Europaud-

valget den 29. juni 2010 efter ønske fra Per Clausen (EL). 

 

Spørgsmål:  

Ministeren bedes redegøre for, hvilke konkrete begrænsninger, der er på 

de amerikanske efterretningstjenesters adgang til at undersøge og regi-

strere betalinger gennem SWIFT, der betyder, at der ikke sker en bulk- 

udlevering af persondata. 

 

Svar: 

Det fremgår af aftalens artikel 4, hvad der skal fremgå af den anmodning, 

som de amerikanske myndigheder skal fremsende, når de anmoder om 

oplysninger. 

 

Det fremgår heraf, at oplysningerne skal være nødvendige for forebyg-

gelse, efterforskning, opdagelse eller retsforfølgelse af terrorisme eller 

finansiering af terrorisme. 

 

Det fremgår desuden, at USA's myndigheder så klart som muligt skal 

identificere de data, herunder specifikke datakategorier, der er nødvendi-

ge mht. forebyggelse, efterforskning, opdagelse eller retsforfølgelse af 

terrorisme eller finansiering heraf. Myndighederne skal desuden klart 

dokumentere nødvendigheden af de pågældende data. Og anmodningen 

skal udformes så snævert som muligt for at minimere omfanget af data, 

der udleveres.  

 

Europol skal i øvrigt verificere, om anmodningen lever op til bestemmel-

serne i aftalen for oplysninger, som kan udleveres. 

 

Det fremgår af aftalens artikel 5 og 6, at der er en række begrænsninger 

på, i hvilket omfang de amerikanske myndigheder kan opbevare og an-

vende oplysningerne.  

 

Det følger af aftalen, at data skal opbevares betryggende således, at kun 

de personer, der har behov for dataene, har adgang hertil. Adgangen til 

dataene er derfor begrænset til de personer, der analyserer dataene og de 

personer, der administrerer systemerne. 

 

Endvidere skal der mindst en gang om året foretages en gennemgang af, 

hvilke data der ikke længere er behov for til bekæmpelse af terrorisme 

eller finansiering heraf. Disse data skal slettes permanent. 

 

Jeg henviser endvidere til svarene på spørgsmål 5 og 13. 
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