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Justitiedepartementet

Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
B-1049 Bryssel
Belgien

Enheten for brottmalsarenden och
internationellt rattsligt samarbete (BIRS)
Sonja Ahlgren
Telefon +46 84052425
Telefax +46 8 405 46 76
E-post sonja.ahlgren@justice.ministry.se

Harmed overs andes den svenska regeringens svar pi Europeiska
kommissionens formella underrattelse av den 24 juni 2010 med
anledning av kommissionens arende nummer 2007/1181.
Med anledning av att arendet inte kunde aterfinnas i kommissionens
databas overlamnas handlingarna i stallet genom Sveriges standiga
representation vid Europeiska U nionen.

Med vanliga halsningar
Sonja Ahlgren
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Catherine Day

Europeiska kornmissionen
Generalsckretariatet
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1049 Bryssel

Formell underrattelse angaende inforlivandet av direktiv 2006/24/EG
(KOM:s ref SG-Greffe (2010)0/9354,

arendenummer 2007/1181)

Fru Generalsekreterare
Harmed overlamnas den svenska regeringens svar pi! kommissionens skrivelse
av den 29 juni 2010 med formell underrattelse angaende inforlivandet av
direktiv 2006/24/EG.
Hogaktningsfullt
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Svar pa formel! underrattelse angiende infarlivandet av direktiv
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2006/241EG

Kommissionen har i en formell underrattelse som inkom till Sveriges
standiga representation vid Europeiska unionen den 29 juni 2010 anfon
au Sverige har underl~tit att fullgora sina skyldigheter enligt mikel 260.1
i fordraget om Europeiska unionens funktionssatt. Det anfors att underlatelsen bestir iatt Sverige ime vidtagit de atgarder som kravs for an
folja EU-domstolens dom den 4 februari 2010 i mal C-185/09, kommissionen mot Sverige. Domen slar fast att Sverige inte inom den foreskrivna fristen antagit de lagar oeh andra forfattningar som ar nodvandiga for
att folja Europaparlamentets oeh ridets direktiv 2006/24/EG av den 15
mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eHer behandlats i
samband med tiHhandaMllande av allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster eUerallmanna kommunikationsnat och om
and ring av direktiv 2002/58/EG(nedan direktivet).
Kommissionen har uppmanat den svenska regeringen att inkomma med
synpunkter i arendet. Den svenska regeringen vill med anledning harav
anfora foljande.
Ett arbete med att i svensk ratt genomfora direktivet pagar inom
regeringskansliet. Till grund for arbetet ligger betankandet Lagring av
trafikuppgifter for brottsbekampning (SOU 2007:76), som har remissbehandlats. Betankandet skickades for kannedom till kommissionen i
januari 2008. For narvarande fardigstalls inomJustitiedepartementet ett
forslag tilliagandringar som ska behandlas av Lagradet innan en proposition kan overlamnas till riksdagen.
Art alagga operatorerna en skyldighet att lagra trafikuppgifter innebar
svara avvagningar, dar framfor aUt skyddet for den personliga integriteten stalls mot behovet av en effektiv brottsbekampning. Sedan arbetet
med att genomfora direktivet pi\borjades i Sverige har det dessutom
tillkommit andra initiativ pa brottsbekampningsomradet som pa olika
satt plverkar skyddet for den personliga integriteten. Den tyska forfatt-
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ningsdomstOlens dom den 2 mars 2010, dar det tyska genomforandet av
direktivet underkandes, samt den rumanska forfattningsdomstolens dom
den 8 oktober 2009 med liknande utgmg bekraftar de svarigheter ett
genomforande av direktivet inneblir. Regeringen har darfor gjon bedomningen an genomfOrandet iSverige bor foreg£S av en grundlig analys och
att fragan bor provas i ett brett sammanhang. Harvid kan namnas att bl.a.
Riksdagens ombudsman isitt remissyttrande Overovan namnda
betankande har avstyrkt att direktivet genomfors om det inte samtidigt
sker en oversyn av reglema betraffande tillgmgen till trafikuppgifter.
Regeringen har mot den bakgrunden funnit att lagringsfr:1ganbor
samordnas med fr£gan om vilka regier som ska galla for de brottsbekampan de myndigheternas tillgang till uppgifterna. Det arbetet p:1garinom
J ustitiedepartementet.
Darutover hor framh:1l1asatt teleoperatorerna i stor utstrackning redan
idag lagrar de aktuella trafikuppgifterna, eftersom de ar nOdvandiga for
t.ex. fakturering, for betalning av avgifter for samtrafik och - om den
som uppgifterna galler har samtyckt till det - for marknadsforing.
Uppgifterna kan ocks1 sparas for att forhindra och avsloja obehorig
anvandning av ett elektroniskt kommunikationsnat eller en elektronisk
kommunikationstjanst. EnIigt gallande regier har svenska brottsbekampande myndigheter ocksa stora mojIigheter att fa tillgang till de lagrade
uppgifterna.
Regeringen kommer att fortlopande haIla kommissionen underrattad om
utvecklingen och sth givetvis till kommissionens forfogande med
ytterligare upplysningar i detta arende om kommissionen s£ onskar.

Stefan Johansson
Rattschef

