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SVERIGES

STANDIGA REPRESENTATION

VID EUROPEISKA UNIONEN

Bryssel, 21 november 2008

jlm6assad"oren Generalsekreterare Catherine Day
Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
Rue de la Loi 200
1049 Bryssel

SYar pa motiYerat yttrande till foljd ay bristande anmalan ay atgarder
for i natlonell ratt genomfora direktiY 2006/24/EG om lagring ay
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med
tillhandahallandet ay allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster och allmanna kommunikationsnat och om
andring ay direktiv 2002/58/EG (KOM:s ref. Greffe (2008)0/205672,
arendenummer 2007/1181)

Fm Ge9eralsekreterare,

Harmedl overliimnas den svenska regeringens svar pi kommissionens skrivelse
av den 23 september 2008 med motiverat yttrande om genomforandet i
natioJ!l,e~titt av direktiv 2006/24/EG.

Hogaktningsfullt

cc: Genera1direktor Jonathan FAUll, GD Rattvisa, frihet och suerhet
(DGJ4)

Admss
Square de MatOs 30
B - 1000 BRUSSELS
Belgium

Telefon
+3222B9S61~

E-post
Chrislian.danielssonOforeign.ministry.se

TeleflJl
+32 2 289 56 00
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Utrikesdepartementet
RAttssekfetaf;atet

Europeiska gemenskapemas kommission
Generalsekretariatet (SG-Rl)
Rue de la Loi, 200
BE-l049 BRYSSEL
Belgien

Svarpi motiverat yttramle till foljd av bristande anmilan av atgarder for att i
natlonell ratt genomfOradlrektlv 2006/24IEG om lagring av uppglfter som
genererats eller behandlats i samband med tillhandahallande av allmant
tillglnglip elektroniska kommunikationstjanster eller allminna kommunika-
tlonsnat och om andring av direktiv 2002l58IEG (KOM:s ref SG(2008)
0/205672, arendenummer 2007/1181}

Europeiska gemenskapemas kommission bar i ett motiverat yttrande,
som 6verlamnades den 23 september 2008, gjon gallande au Sverige,
genom au inte anta de lagar och andra forfattningar som kravs fOr att
genomfOra direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats elIer behandlats i samband med tillhandahMI-
ande av allmint tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller
aIlm~na kommunikationsnat och om andring av direktiv 2002/58/EG,
eller, i van fall, genom att inte Overlamna dessa bestammelser till
kommissionen, inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 15 i
direktivet.

Den svenska regeringen vill med anledning av det motiverade yttrandet
anIOra fOljande.

Med anledning av det foresd.ende ikrafttradandet av Lissabonfordraget
har den enhet inom Justitiedepartementet som handlagger genom-
fOrandet av direktiv 2oo6/24/EG under 2008 tvingats prioritera arbetet
med ate Iyfta Sveriges parlamentariska reservationer betr3ffande fem
overenskomna rambeslut. M~sattningen inom EU har vant att
rambesluten skulle antas fore ikrafttridandet av Lissabonf()rdraget. For
att rambesluten ska hinna antas fOre den 1 januari 2009, som var den
tidpunkt vid vilken Lissabonf5rdraget beraknades trada i kraft, kravs att
parlamentsreservationema lyfes fOre den 31 december 2008. For att Iyfta
reservationema kravs att regeringen fArriksdagens godkannande au anta
rambesluten, varfor ett intensivt arbete med att skriva s;t kallade
godldnnandepropositioner betraffande respektive rambeslut har plg£tt
p5 enheten under vhen och sommaren 2008. De rambeslut som avses ar
rambeslutet om overforande av frihetsberovande pUoljder inom Euro-
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peiska unionen, rambeslutet om en europeisk bevisinhamtningsorder,
rambeslutet om utbyte av uppgifter ur kriminalregister, rambeslutet om
verkstallighet av utevarodomar samt rambeslutet om erkannande oeh
6vervakning av vissa ieke frihetsberovande pc\foljder. PI grund av denna
prioritering har arbetet med att genomfOra direktiv 2006/24/EG blivit
lidande. Den tidsplan som redovisades i januari 2008, som svar pi
ko~missionens formella underrattelse, har danor forskjutits n!got.

,

Lagstiftningsarbetet p!gh nu for fulh. For narvarande fardigstalls inom
Justitiedepartementet ett forslag till lagandringar som kommer att
skickas p£ remiss till Lagddet. Darefter kommer en proposition att
utarbetas som ska overlaronas till riksdagen.

Den svenska regeringen beklagar forseningen som uppst!tt oeh kommer
att hMIa kommissionen informerad om hur lagstiftningsarbetet
fonskrider.

Regeringen sth givetvis aven iOvrigt till kommissionens fOrfogande med
ytterligare upplysningar om kommissionen s1 onskar.
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