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Bildt.
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Herr Minister,

Europeiska kommissionen vill fasta den svenska regeringens uppmarksamhet pa den dom
som Europeiska unionens dornstol avkunnade den 4 februari 2010 i mal C-185109,
kommissionen mot Sverige, vari domstolen fastslar foljande:

"Konungariket Sverige har underhitit att uppfylla sina skyldigheter enligt
Europaparlamentets och rcidets direktiv 2006/24/EG av den 15mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandaMllande av allmant
tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat och
om andring av direktiv 2002/58/EG, genom att inte inom den foreskrivna fristen anta de
lagar och andra fOrfattningar som ar n6dvandiga for att fOljadirektivet."l.

Om domstolen finner att en medlemsstat har underhitit att uppfylla en skyldighet enligt
fordragen, ska denna stat i enlighet med artikel 260.1 i fordraget om Europeiska unionens
funktionssatt vidta de atgarder som kravs for att fOljadomstolens dom.

Genom en skrivelse av den 15 mars 2010 forhorde sig kommissionen hos den svenska
regeringen om vilka atgarder som vidtagits for att folja dornstolens dom.

Genom en skrivelse av den 6 april 2010 underrattade Sveriges standige representant vid
Europeiska unionen min avdelning om att processen for att inforliva direktiv 2006/24/EG
med den svenska lagstiftningen pagick. Skrivelsen atfoljdes emellertid inte av nagot utkast

1 Se domen j mal C-185/09, punkt 1 i domslutet.

Carl BILDT
Chef for Utrikesdepartementet
Arvfurstens palats
Gustav Adolfs torg 1
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till lagstiftning och inneholl inte heller nagon exakt tidsplan for antagandet av den
nationella lagstiftningen.

Eftersom komrnissionen endast bar mortagit ofullstiindiga uppgifter om de atgarder som
vidtagits av den svenska regeringen for art folja domen av den 4 februari 2010, anser den art
Konungariket Sverige har underlatit art fullgora sina skyldigheter enligt artikel 260.1 i
fordraget om Europeiska unionens funktionssart.

I enlighet med artikel 260.2 i fordraget om Europeiska unionens funktionssart uppmanar
komrnissionen den svenska regeringen art inkomma med synpunkter i arendet inom tva
manader fran mottagandet av denna skrivelse.

I enlighet med samma artikel kan kommissionen vacka talan vid domstolen efter art ha
tagit del av synpunktema eller om synpunkter inte inkommit inom utsatt tid.

Kornmissionen vill dessutom fasta den svenska regeringens uppmarksamhet pa art
domstolen enligt artikel 260.2 i rordraget om Europeiska unionens funktionssart kan
aHiggaen medlemsstat som inte foljer domstolens dom ekonomiska sanktioner.

Enligt den artikeln och enligt kommissionens meddelande av den 13 december 2005 om
genomforandet av artike1228 i EG-fordraget2 ska kornmissionen nar den vacker talan vid
domstolen ange det standardbelopp eller det vite,. eller bada, som den med hansyn till
omstandighetema anser det lampligt art den berorda medlemsstaten ska betala.

Hogaktningsfullt

Pei kommissionens vagnar

Cecilia MALMSTROM
Ledamot av kommissionen

KOPIANS OVERENSSTAMMELSE MED
ORIGINALET INTYGAS HARMED
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