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Luxembourg, den 11. januar 2023 

Lettelse af rejser under pandemien: EU's digitale 
covidcertifikat virkede godt, andre værktøjer 
mindre godt  
EU's digitale covidcertifikat medvirkede til at koordinere rejserestriktionerne mellem EU-
landene og var effektivt med hensyn til at lette rejser under covid-19-pandemien. Virkningen af 
andre EU-værktøjer var dog beskeden, konkluderer Den Europæiske Revisionsret i en 
beretning, der offentliggøres i dag. Ifølge revisorerne reagerede Europa-Kommissionen hurtigt 
for at foreslå egnede teknologiske løsninger. EU-landenes brug af disse værktøjer varierede dog 
betydeligt, så deres virkning med hensyn til at lette rejser var uensartet. Revisorerne opfordrer 
EU til at være bedre forberedt på at håndtere eventuelle fremtidige kriser. 

I marts 2020, kort tid efter de første opdagede tilfælde af covid-19 i Europa, begyndte EU-
landene at indføre grænsekontrol og rejserestriktioner. Trods sine begrænsede beføjelser inden 
for folkesundhedspolitik tog Europa-Kommissionen forskellige initiativer for at begrænse 
virkningen af disse foranstaltninger på den frie bevægelighed. Den udviklede navnlig en række 
værktøjer for at lette rejser og bidrage til sporing af positive covid-19-tilfælde. De omfattede en 
portal til kontaktopsporing, en digital kontaktopsporingsformular og en platform til udveksling af 
kontaktopsporingsformularer mellem medlemsstaterne samt EU's digitale covidcertifikat. EU gav 
71 millioner euro til udviklingen af værktøjerne.  

Revisorerne konstaterede, at Europa-Kommissionen havde mobiliseret finansiering hurtigt og 
anlagt en pragmatisk tilgang til at udvikle værktøjerne under tidspres. Portalen til 
kontaktopsporing begyndte at fungere blot syv måneder efter pandemiens udbrud, og EU's 
digitale covidcertifikat var klart, inden EU-landene havde afsluttet gennemførelsen af deres 
vaccinationsplaner. Den digitale kontaktopsporingsformular blev derimod udviklet for sent, da 
nogle nationale løsninger allerede var til rådighed tidligere. Revisorerne bemærker også, at det 
ikke lykkedes Europa-Kommissionen at overvinde de forbehold med hensyn til at bruge EU-
værktøjerne, som visse medlemsstater havde på grund af databeskyttelseshensyn og andre 
juridiske betænkeligheder, men også fordi de allerede havde udviklet deres egne nationale 
værktøjer. Kommissionen tog dog generelt højde for databeskyttelse og anvendte gode IT-
sikkerhedspraksis.  

"Det var afgørende, at alle EU-landene indførte fælles værktøjer til at koordinere restriktioner for 
den frie bevægelighed og lette rejser trods den ekstraordinære situation, vi stod i," siger 
Baudilio Tomé Muguruza, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Ikke 
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alle EU's værktøjer blev brugt af medlemsstaterne, og succesen med EU's digitale covidcertifikat 
blev ikke afspejlet i andre værktøjer." 

Kun fire medlemsstater anvendte EU's digitale kontaktopsporingsformular, og af de næsten 
27 millioner formularer, der var udstedt pr. februar 2022, var over 9 ud af 10 udstedt af et enkelt 
EU-land, nemlig Italien. På samme måde blev udvekslingsplatformen næsten ikke anvendt: Ved 
udgangen af februar 2022 var der kun udvekslet 256 formularer (alle på nær én var fra Spanien). 
Anvendelsen af kontaktopsporingsapps varierede betydeligt: Pr. maj 2022 var de fleste data på 
portalen (83 %) genereret af brugere fra Tyskland. I praksis var EU's digitale covidcertifikat det 
eneste værktøj, der blev brugt i alle medlemsstaterne, og endda i 45 lande og territorier uden for 
EU. Ved udgangen af marts 2022 var der udstedt mere end 1,7 milliarder certifikater. Revisorerne 
konkluderer, at kun EU's digitale covidcertifikat medvirkede til at koordinere rejserestriktionerne 
mellem EU-landene og var effektivt med hensyn til at lette rejser under covid-19-pandemien. 

Endelig fremhæver revisorerne, at der mangler specifikke procedurer, som gør det muligt at 
bruge disse værktøjer på længere sigt eller genaktivere dem hurtigt, hvis der bliver behov for 
dem igen. Det aktuelle retsgrundlag for EU's digitale covidcertifikat udløber f.eks. i juni i år; hvis 
det fornys, bliver det efter EU's standardlovgivningsprocedure.  

 

Baggrundsoplysninger  
Revisionen dækkede perioden fra oktober 2020 til juni 2022 og fokuserede på de fire 
ovennævnte EU-værktøjer og den relaterede EU-finansiering. Den dækkede ikke EU-
finansieringen til covid-19-vaccination, som blev vurderet i særberetningen om EU's covid-19-
vaccineindkøb.  
Denne beretning supplerer Revisionsrettens særberetning om retten til fri bevægelighed under 
covid-19-krisen (udsendt i juni 2022), der så på grænsekontrollen i Schengenområdet under 
pandemien. 
Særberetning 01/2023: "Værktøjer til at lette rejser inden for EU under covid-19-pandemien - 
Relevante initiativer med alt fra stor til begrænset virkning" kan fås på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu).  
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