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Spørgsmål nr. 18 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg: 

 

”Ministeren bedes bekræfte, at Europols arbejdsområde er kam-
pen mod alvorlig organiseret kriminalitet, for eksempel terro-
risme, hvidvaskning af penge, narkohandel, menneskehandel, 
børneporno og cyberkriminalitet, og at Europol kan bidrage med 
informationsudveksling, analyse af efterretninger, ekspertise og 
træning. Herunder bedes ministeren bekræfte – eller afkræfte – 
hvorvidt det med Quest bliver muligt for specialtrænede enheder, 
der arbejder på gadeplan at tilgå Quest-databasen i forbindelse 
med f.eks. et terrorangreb, eller hvorvidt der er tale om, at Quest 
kun kan tilgås af analysemedarbejdere, forstået som medarbej-
dere, der ikke arbejder i felten, men bag et skrivebord (”Ekspert: 
Europol-aftale kan ende som flaskehals for politiet”, Jyllands-Po-
sten, den 14. maj 2017).” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at Europol som led i introduktionen af 
projektet, Querying Europol System (QUEST), tilkendegav, at 
det ultimative formål med QUEST er, at tusindvis af medlems-
staternes operative personale i ”forreste linje” får adgang til Eu-
ropols informationer, herunder via computer, tablet og mobilte-
lefon.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at Europol over for Danmark 
tidligere har oplyst, at det er de enkelte medlemsstater, der tager 
stilling til, hvilke og hvor mange ansatte der skal have adgang 
til at anvende QUEST. Det er dog en forudsætning, at anvendel-
sen sker i overensstemmelse med Europols mandat i henhold til 
artikel 20 i Europol-forordningen.  
 
Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at det følger af Euro-
pol-forordningens artikel 20, stk. 3, at i overensstemmelse med 
den enkelte medlemsstats national ret må de relevante oplysnin-
ger kun tilgås og viderebehandles af medlemsstaterne med det 
formål at forebygge og bekæmpe a) former for kriminalitet, der 
henhører under Europols kompetence, og b) andre former for 
grov kriminalitet, jf. Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA. 
 
Fra dansk side ville det derfor have været aktuelt at overveje at 
stille QUEST til rådighed for de politifolk, der i deres arbejde 
har til opgave at imødegå de kriminalitetsformer, der er omfattet 
af Europols mandat (kompetence). 
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Det kan oplyses, at Europols mandat omfatter de former for kri-
minalitet, der er anført i Europol-forordningens bilag I, jf. for-
ordningens artikel 3, stk. 1. Europols mandat omfatter således i 
alt 30 former for kriminalitet, herunder bekæmpelse af organi-
seret kriminalitet, menneskesmugling, menneskehandel, røveri 
og tyveri af særlig grov beskaffenhed, ulovlig handel med vå-
ben, kriminalitet i forbindelse med motorkøretøjer, manddrab 
og grov legemsbeskadigelse samt narkotikahandel.  
 
Bekæmpelse af disse kriminalitetsformer varetages i Danmark 
bl.a. i forbindelse med dansk politis almindelige patruljevirk-
somhed eller som led i opgaver, der er knyttet til grænse- og 
udlændingekontrol, hvorfor Rigspolitiet – efter en nærmere vur-
dering – formentlig ville have ønsket at udbrede QUEST til alle 
polititjenestemænd beskæftiget med disse og andre relevante 
opgaver. Der henvises til Justitsministeriets besvarelser af 3. no-
vember 2017 af henholdsvis spørgsmål nr. 3 (Alm. del) fra Fol-
ketingets Europaudvalg og spørgsmål nr. 893 (Alm. del) fra Fol-
ketingets Retsudvalg.” 

 

 

 

 


