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Bryssel, 06 april 2010

Generaldirektor Jonathan Faull
Europeiska kommissionen
DGJLS
Rue de la Loi 200
1049 Bryssel

Svar pa kommissionens underJl'attelsemed forfragan om information
om vilka atgarder som vidtagits med anledning av EU-domstolens
dom i mal C-185/09, kommissionen mot Sverige
(KOM:s ref JLS/F3/JVI en 0(2010)2267)

Herr Generaldirektor,

Harmed overliimnas den svenska regeringens svar pi kommissionens skrivelse
av den 15 mars 2010 med forfrigan om information om vilka atgarder som
vidtagits med anledning av EU-dotnstolens dom den 4 februari 2010 i mal C-
185/09, Kommissionen mot Sverige.

Hogaktningsfullt

Thomas Vesttn
Charge d'Affaires a.i.
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RE G ER IN G S KA N S LI ET

2010-04-01 Ju2010/2944/BIRS

Justitiedepartementet Generaldirektor Jonathan Faull
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet for rattvisa, frihet
och sakerhet
B-1049 BRYSSEL
Belgien

Svar pa kommissionens skrivelse med forfragan om information om vilka
atgarder som vidtagits med anledning av EU-domstolens dom den
4 februari 2010 i mal C-185/09, kommissionen mot Sverige (KOM:s ref
JLSIF3/JVI en 0 (2010) 2267)

Kommissionen har i skrivelse den J5 mars 2010 efterfragat information
om vilka atgarder som har vidtagits med anledning av EU-domstolens
dom den 4 februari 2010 i mal C-185/09, kommissionen mot Sverige.

Den svenska regeringen vill med anledning av skrivelsen meddela
foljande.

Ett arbete med att i svensk ratt genomfora Europaparlamentets och
radets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 pagar inom det svenska
regeringskansliet. Till grund for arbetet Finns betankandet Lagring av
trafikuppgifter for brottsbekampning (SOU 2007:76), som har remiss-
behandlats. Betankandet skickadesi for kannedom till kommissionen i
januari 2008. For narvarande fardigstalls inom Justitiedepartementet ett
forslag tilliagandringar som ska behandlas av lagddet innan en proposi-
tion kan overlamnas till riksdagen.

I svaromal av den 16 juli 2009 i EU-domstolens mal C-185/09 uppgav
Sverige att de nya bestamme1serna forvantades kunna trada ikraft den 1
april 2010.

Fragan om att alagga operatorerna en skyldighet att lagra trafikuppgifter
vacker manga svara fragor dar skyddet for den personliga integriteten
stalls mot behovet av en effektiv brottsbekampning. Sedan arbetet med
att genomfora direktivet paborjades i Sverige har det tillkommit andra
initiativ pa brottsbekampningsomradet som pa olika Satt paverkar
skyddet for den personliga integriteten. Bedomningen har darfor gjons
att fragan bor provas iett bredare sammanhang. Det pagar inom
regeringskansliet for narvarande ett arbete som bland annat handlar om
vilka regler som ska galla for de brottsbekampande myndigheternas
tillgang till uppgifterna. Den tidspfun som redovisades i svaromalet den
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16 juli 2009 har darfor forskjutits, vilket forklarar den svenska
justitieministerns senare uttalanden.

Att ett genomforande av direktivet vacker manga svara fdgor, inte minst
avseende integritetsskyddet, har aven visat sig exempeivis genom den
tyska forfattningsdomstolens dom den 2 mars 2010 dar det tyska
genomforandet av direktivet underkandes. Det finns saledes anledning
att lata genomforandet foregas av en grundliga analys. Ett sadant arbete
pagar nu i Sverige.

Regeringen kommer att fortlopande hiHlakommissionen underrattad om
utvecklingen. Regeringen star givetvis aven till kommissionens
forfogande med ytterligare upplysningar i detta arende om
kommissionen sa onskar.
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Rattschef


