
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GENERALSEKRETAroATET

Bryssel den 23. 09. Z008

SG-Greffe(2008)D/ 205672

SVERIGES STANoIGA
REPRESENTATION VIn
EUROPEISKA UNIONEN
Square de Meeiis 30
B-1000 BRUXELLES

(

Arende: Motiverat yttrande
Overtradelsens nummer: 2007/1181

Generalsekretariatet oversander harmed texten till det motiverade yttrande som
Europeiska gemenskapernas Kommission riktar till Konungariket Sverige enligt
artikel 226 i Fordraget om uppriittandet av Europeiska gemenskapen till foljd av
bristande anmatan av atgarder for att genomfora direktiv i nationell riitt
Europaparlamentets oeh nidets direktiv 2006/24IEG av den 15mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahallande av allmant
tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller allmfuma kommunikationsnat oeh
om iindring av direktiv 2002/58IEG (L lOS/54, 13.4.2006)

Generalsekreteraren genom,

~ - --

Bilaga: K(2008) 4723

SE

Commission europeenne, 8-1049 8ruxelles I Europese Commissie. B-1049 8russel- Belgium. Telephone: (32-2) 29911 11.
Ottice: BERL 05125. Telephone: direct line (32-2) 296.93.35. Fax: (32-2) 296.43.35.

http://ec.europa.euldgs/secretariatgeneral/indexfr.htm

http://ec.europa.euldgs/secretariatgeneral/indexfr.htm


EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GENERALSEKRET ARIATET

Bryssel den 23. 09. 2008

NOM
(en caracteres d'imprimerie)
RECU LE ~ l)f~l0~
RECU PAR TELEFAX LE

SIGNATURE "f\. ~

l I~

HEURES
HEURES

SG-Greffe(2008)DI 205672ACCUSE DE RECEPTION

A

A

SVERIGES STANDIGA
REPRESENT AnON VID
EUROPEISKA UNIONEN
Square de Meefts 30
B-1000 BRUXELLES

• -

Arende: ~otiveratytirande
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Generalsekretariatet oversander hiirmed texten till det motiverade yttrande som
Europeiska gemenskapemas Kommission riktar till Konungariket Sverige enligt
artikel226 i Fordraget om upprattandet av Europeiska gemenskapen till f6ljd av
bristande anmalan av atgarder fOr att genomf6ra direktiv i nationell ratt
Europaparlamentets oeh rMets direktiv 2006124IEG av den 15mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eHer behandlats i samband med tillhandahMlande av allmiint
tillgangliga elektroniska kommunikationstjiinster eHer allmanna. kommunikationsniit oeh
om andring av direktiv 2002/58/EG (L 105/54, 13.4.2006)
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200711181
K(2008) 4723

MOT~RATYTTRANDE

riktat till Konungariket Sverige
enligt artikel226 i F6rdraget om uppriittandet av Europeiska gemenskapen

till foljd av bristande anmalan av atgar-derfor att genomfora direktiv i nationell rart
Europaparlamentets och nidets direktiv 2006/24IEG av den 15mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats elIer behandlats i samband med tillhandahallande av allmant
tillgangliga elektroniska kornmunikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat och

om andring av direktiv 2002/58/EG (L 105/54, 13.4.2006).



MOTIVERA T YTTRANDE

riktat till KonWlgariket Sverige
enligt artike1226 i Fordraget om uppriittandet av Europeiska gemenskapen

till lo1jd av bristande anmalan av atgarder for att genomfora direktiv inationell ratt
Europaparlamentets oeh nldets direktiv 2006/24IEG av den 15 mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahrulande av a11miint
tillgangliga elektroniska kommunikationstj anster eller allmiinna kornmunikationsnat oeh

om andring av direktiv 2002/58IEG (L 105154, 13.4.2006).

1. I direktiv 2006124IEG fOreskrivs i artikel 15 att Medlemsstatema skall satta i kraft
de bestammelser i lagar oeh andra f6rfattningar som iir nodviindiga fOratt folja detta
direktiv senast den 15 september 2007. De skall genast underratta kommissionen om
detta.

2. Det bar inte bestridits att Konungariket Sverige skall vidta atgiirder lor att folja det
direktiv som namns ovan vilket klart framgar av skrivelsen fran Konungariket
Sverige av den 2008-01-25.

3. Konungariket Sverige har inte underrattat Kommissionen om vilka bestfunmelser
som har antagits for att folja direktivet. Kommissionen bar inte heller tillgang till
migon annan information som visar att Konungariket Sverige har antagit de
nodvandiga besilimmelserna. Kommissionen maste diirfOr lorutsatta att
Konungariket Sverige iinnu inte har antagit dessa bestammelser.

4. Kommissionen har roljaktligen genom skrivelse No K(2007) 5797 1 24 den 26
November 2007 (ref. SG(2007)D/207222), oeh enligt det forfarande som anges i
artikel 226 i nfunnda fOrdrag givit Konungariket Sverige tillfcille att inom en mst av
tva manader inkomma med sina synpunkter i detta arende. Det framgar av de
synpunkter som lamnats av Konungariket Sveriges silindiga representation i
skrivelse den 2008-01-25 att myndigheterna i Konungariket Sverige fOrnarvarande
hruler pa att utarbeta de besilimmelser som behovs ror att folja det berorda
direktivet. Savitt Kommissionen kiinner till bar dessa bestammelser iinnu inte
antagits, eftersom Kommissionen inte har underriittats om detta. Kommissionen
anser att det aligger myndighetema i Konungariket Sverige att inleda de nodvii.ndiga
forfarandena for att genomffira det aktuella direktivet i nationell di.tt i sa god tid, att
genomrorandet, oavsett forfarandenas art, kan ske inom den fastsilillda tidsfristen
oeh att underditta Kommissionen om detta.

5. Kommissionen maste saledes konstatera att Konungariket Sverige iinnu inte har
vidtagit de atgiirder som avilar det i :fr3.gaom det direktiv som namns ovan, senast
den 2007-09-15, eller i vart fall inte har underrattat Kommissionen om dessa
atgiirder.
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AV DES SA SKAL AVGER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
KOMMISSION

efter att ha givit Konungariket Sverige tillfcille att inkomma med sina synpunkter genom
formen underdittelse No K(2007) 5797 I 24 den 26 November 2007 (ref.
SG(2007)D/207222) och med beaktande av 25 Januari 2008.

ETT MOTIVERAT YTTRANDE

enligt artikel226 fOrsta stycket iFordraget om upprattandet av Europeiska gemenskapen:

- Genom att inte anta de lagar och andra fOrfattningar som ar nodvandiga for att folja
direktiv Europaparlamentets och radets direktiv 2006124IEG av den 15mars 2006 om
lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahallande av
allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna
kommunikationsniit och om andring av direktiv 2002/58/EG [L 105/54, 13.4.2006] eller,
ivart fall, genom att inte overliimna dessa bestammelser till Kommissionen har

Konungariket Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel15 i detta direktiv.

Enligt artikel 226 forsta stycket i Fordraget om upprattandet av Europeiska
gemenskapen, uppmanar Komrnissionen Konungariket Sverige att vidta de atgarder som
kravs fOratt ratta sig efter detta motiverade yttrande inom en frist av tva manader rillmat
fran mottagandet av detta brev.

UtfcirdatiBryssel den 18/09/2008

Pa Kommissionens vagnar

Jacques BARROT
Vice President

KORANS OVERENSSTAMMELSE
MED ORiGINALET INTYGAS HARMED

GenerabeJaeieramn !!JlBOm
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