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Spørgsmål nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes bekræfte, at de særligt udvalgte betjente, som 

i EU’s medlemslande gives adgang til at søge i Europols data-

base EIS via deres smartphone eller tablet, alene vil kunne få 

oplyst om de ønskede oplysninger er lagret i informationssyste-

met, men at selve oplysningerne kun kan indhentes ved at kon-

takte den nationale enhed – som for Danmarks tilfældet er Poli-

tiets Nationalt Efterforskningscenter (NEC)?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhen-

tet en udtalelse fra Europol. 

Europol har i den anledning oplyst, at medlemsstaterne i første 

fase af QUEST – som er et interface, dvs. et kommunikations-

led, der gør det muligt via en smartphone mv. at tilgå oplysnin-

ger i Europol Information System (EIS) – får adgang til at fore-

tage søgninger i EIS på personer og våben. Medlemsstaterne vil 

i den forbindelse få adgang til de oplysninger, der forespørges 

på, medmindre dataejer – dvs. den medlemsstat, det tredjeland 

eller den international organisation mv., der har meddelt oplys-

ningerne til Europol – har anført, at adgangen til oplysningerne 

skal begrænses. Hvis oplysningerne i EIS er belagt med be-

grænsninger, vil adgangen til oplysningerne via QUEST være 

tilsvarende begrænset.   

Europol har bemærket, at der allerede på nuværende tidspunkt 

er identificeret fremtidige mulige udvidelser af QUEST. Det kan 

eksempelvis være adgang til via QUEST at fremsøge oplysnin-

ger om identitetspapirer, transportmidler mv. eller foretage 

hit/no hit søgninger i Europols Analysis Projects (de tidligere 

såkaldte Focal Points).”
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