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Justitiedepartementet
Sverige

Till Europeiska gemenskapernas
kommission
Generalsekretariatet

Underrattelse om nationella atgarder for att uppfylla
Sveriges forpliktelser i Europeiska unionen

Rattsakt som har genomforts:
Europaparlamentets och radets direktiv 2006/24/EG av den 15mars
2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i
sam band med tillhandahallandet av allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat och om
and ring av direktiv 2002/s8/EG

Rattsakten genomfors genom foljande nationella bestammelser
(se bilagor):

1. lag (2012:126) om andring i rattegangsbalken,
2. lag (2012:127)om andring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation, och
3. forordning (2012:128) om andring i fOrordningen (2003:396) om

elektronisk kommunikation.

En jamforelsetabell bifogas.

II Ytterligare underrattelser om rattsakten forutses inte

III Kommissionen kommer att informeras om eventuella andringar
i de nationella bestammelserna.
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Svensk fdrfattningssamling

Lag
om andring i rattegangsbalken;

uttardad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut1 fOreskrivs att 27 kap. 25 § rattegangsbalken ska
ha toljande Iydelse.

27 kap.

25 §2 Har rotten lamnat till stand till hemlig teleavlyssning eller hemlig
teleovervakning, tar de tekniska hjalpmedel som behovs tor avlyssningen
eller overvakningen anvandas.
I 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tinns bestam-

melser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleovervakning som galler fOr
den som driver verksamhet som avses i den lagen.

Denna lag trader i kraft den I maj 2012.

P:1regeringens vagnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger W:1gnert
(Justi tiedepartementet)

I Prop. 20 I0111 :46, bet. 20 111I2:JuU28, rskr. 2011/12: 165.
: Senaste Iydelse 2003 :391.

SFS 2012:126
Utkom fran trycket
den 3 april 2012





Svensk fdrfattningssamling

Lag
om andring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utflirdad den 12 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut' fdreskrivs2 i fraga om lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation
dels att 6 kap. loch 5 §§ samt rubriken till 6 kap. ska ha toljande Iydelse.
dels att det i lagen ska inforas sju nya paragrafer. 6 kap. 3 a § och 16 a-

16 f §§ samt narmast tOre 6 kap. 16 a § en ny rubrik av tOljande Iydelse.

I 6 kap. Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd
1 §) 1 detta kapitel avses med
elektroniskt rneddelande: all information som utbyts eller overtOrs mellan

ett begransat antal parter genom en allmant tillganglig elektronisk kommuni-
kationstjanst. utom information som overtOrs som del av sandningar av Ijud-
radio- och tv-program som ar riktade till allmanheten via ett elektroniskt
kommunikationsnat om denna information inte kan sattas i sam band med
den enskilda abonnenten eller anvandaren av informationen.
integritetsincident: en handelse som leder till oavsiktlig eller otillaten ut-

pHlning. tOriust eller andring. eller otillatet avslOjande av eller otillaten :it-
komst till uppgifter som behandlas i sam band med tillhandahallandet av all-
mant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster.
internetatkornst: mojlighet till overtOring av ip-paket som ger anvandaren

tillgang till internet.
meddelandehantering: utbyte eller overtOring av elektroniskt meddelande

som inte ar sam tal och inte heller ar information som overtOrs som del av
sandningar av Ijudradio- och tv-program.
miss~vckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att m1 en

mottagare.
trafikuppgifi: uppgift som behandlas i syfte aU befordra elt elektroniskt

meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnat eller tor att fakturera
detta meddelande.

I Prop. 2010/11:46. bet. 2011/12:JuU28. rskr. 2011/12: 166.
'.Ifr Europaparlamentets och nidets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lag-
ring av uppgifter som genererats eHer behandlats i samband med tiHhandahaHande av
allmant tillgangliga e1ektroniska kommunikationstjanster eller allmanna kommunika·
tionsnat och om andring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105. 13.4.2006. s. 54. Celex
32006L0024).
) Senaste Iydelse 2011:590.

SFS 2012:127
Utkom fnln trycket
den 3 april 2012



SFS 2012:127
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Begreppen behandling. personuppgiftsansvarig och samtycke har i kapit-
let samma innebord som i personuppgiftslagen (1998:204 l.

3 a § Den som ar skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de sar-
skilda tekniska och organisatoriska atgarder som behovs tOr att skydda de
lagrade uppgiftema vid behandling.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer far meddela

tOreskrifter om skyddsatgarder enligt tOrsta stycket.
Foreskritler som regeringen meddelar med stOd av denna paragraf ska

snarast understallas riksdagens provning.

5 § Den som bedriver verksamhet som ar anmalningspliktig enligt 2 kap.
1 § ska utplana eller avidentifiera lagrade eller pa annat satt behandlade tra-
likuppgifter som avser anvandare som ar Iysiska personer eller som avser
abonnenter. nar uppgiftema inte langre behovs for att overtora ett elektro-
niskt meddelande. Det galler dock inte om uppgitlema sparas tOr sadan be-
handling som anges i 6. 13. 16 a eller 16 c §.

I Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. fOr
brottsbekampande andamal

16 a § Den som bedriver verksamhet som ar anmalningspliktig enligt
2 kap. 1 § ar skyldig att lagra sad ana uppgitler som avses i 20 § tOrsta
stycket loch 3 som ar nodvandiga tor att spara och identifiera kommunika-
tionskallan. slutmalet tOr kommunikationen. datum. tidpunkt och varaktighet
for kommunikationen. typ av kommunikation. kommunikationsutrustning
samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikatio-
nens borjan och slut.
Skyldigheten att lagra uppgifter enligt tOrsta stycket omfattar uppgifter

som genereras eller behandlas vid telefonitjanst. meddelandehantering. in-
temetatkomst och tillhandahallande av kapacitet tOr att ta internetatkomst
(anslutningsforml. Aven vid misslyckad uppringning galler skyldigheten att
lagra uppgitler som genereras eller behandlas.
Den som ar skyldig att lagra uppgifter enligt denna paragraf tar uppdra at

nagon annan att uttora lagringen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer meddelar nar-

mare tOreskrifter om vilka uppgitler som ska lagras enligt denna paragra[

16 b § Tillsynsmyndigheten tar i enskilda fall besluta om undantag fran
skyldigheten att lagra uppgifter enligt 16 a §. om det tinns synnerliga skal
tOr det. Beslutet tar tOrenas med villkor.
Beslutet om undantag tar aterkallas om villkoren i beslutet inte har foljts

eller det tinns andra sarskilda skal tor iHerkallelse.

16 c § Uppgitler som lagrats enligt 16 a § far behandlas endast tor att lam-
nas ut enligt 22 § tOrsta stycket 2 eller 3 eller enligt 27 kap. 19 § rattegangs-
balken.



16 d § Uppgifter som avses i 16 a § ska lagras i sex manader raknat fran SFS 2012:127
den dag kommunikationen avslutades. Vid utgangen av denna tid ska den
lagringsskyldige genast utplana demo om annat inte tOljer av andra stycket.
Om uppgifter som avses i tOrsta stycket begarts utlamnade tOre utgangen

av den fOreskrivna lagringstiden men uppgittema inte har hunnit lamnas ut.
ska den lagringsskyldige lagra uppgittema till dess sa har skell och darefter
genast utplana de lagrade uppgiftema.

16 e § Den som ar skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § har rall till cr-
sattning tOr kostnader som uppstar nar lagrade uppgifter lamnas ut. Ersatt-
ningen ska betalas av den myndighet som har begart uppgiftema.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer meddelar 10-

reskrifter om ersallning som avses i torsta stycket.

16 f § Den som ar skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska bedriva
verksamheten sa att uppgiftema utan drojsmal kan lamnas ut och sa all \erk-
stallandet av utlamnandet inte rojs. Uppgiftema ska goras tillgangliga pa ell
sactant satt att informationen enkelt kan tas om hand.

Denna lag trader i kraft den 1 maj 2012.

Pa regeringens vagnar

ANNA-KARIN HA TT
Dan Sandberg
(Naringsdepartementet)
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Svensk fdrfattningssamling

SFS 2012:128
Forordning
om andring i r6rordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

Utkom fran trycket
den 3 april 2012

uttlirdad den 22 mars 2012.

Regeringen tOreskriver' i traga om tOrordningen (2003:396) om elektro-
nisk kommunikation
dels att nuvarande 37-39 ~~ ska betecknas 47-49 ~~.
dels att rubrikema nannast tOre 37 och 38 ~~ ska saUas nannast tOre 47

respektive 48 §,
dels att det i tOrordningen ska intOras tio nya paragrafer. 37-46 §§ samt

nannast tOre 37 § en ny rubrik av tOljande lydelse.

ILagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. fOr
brottsbekampande andamal
37 § Den som ar skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de atgarder som kravs
tOr att sakerstalla att de lagrade uppgiftema ar av samma kvalitet och tOre-
mal tOr samma sakerhet och skydd som vid den behandling som skett tOre

lagringen.
Den lagringsskyldige ska vidta de atgarder som kravs tOr aU skydda upp-

giftema mot oavsiktlig eller otillaten tOrstoring och oavsiktlig tOrlust eller
andring. Sadana atgarder ska aven vidtas tOr att tOrhindra otillaten lagring,
behandling av eller tillgang till och otillatet avslOjande av uppgiftema. Upp-
giftema far goras tillgangliga endast tOr personal med sarskild behorighet.
Post- och telestyrelsen tar. efter aU ha hort Rikspolisstyrelsen och Datain-

spektionen. meddela narmare tOreskrifter om de atgarder som ska vidtas en-
ligt tOrsta och andra styckena

38 § For aU fullgora lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation ska den lagringsskyldige lagra de uppgifter
som anges i 39-43 §§.

I Jfr Europaparlamentets och radets direktiv 2006/24IEG av den 15 mars 2006 om lag-
ring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahaIlande av
allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna kommunika-
tionsnat och om andring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, 13.4.2006. s. 54, Ce-
lex 32006L0024).
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39 § Nar det galler telefonitjanst ska tOljande lagras:
I. uppringande nummer.
2. uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till.
3. uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och. i torekommande

fall. registrerad anvandare.
4. datum och sparbar tid da kommunikationen paborjades och avslutades.

och
5. uppgifter om den eller de tjanster som har anvants.

40 § Nar det galler teletonitjanst via en mobil natanslutningspunkt ska. ut-
over det som anges i 39 §. tOljande lagras:
I. uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustnings-

identitet.
2. lokaliseringsuppgifter tor kommunikationens borjan och slut. och
3. datum. sparbar tid och lokaliseringsuppgifter tOr den tOrsta aktive-

ringen av en tOrbetald anonym tjanst.

41 § Nar det galler teletonitjanst som anvander ip-paket tOr overforing ska.
utOver det som anges i 39 och 40 §§. foljande lagras:
I . uppringandes och uppringds ip-adresser.
2. datum och sparbar tid tOr pa- och avloggning i den eller de tjanster som

anvants. och
3. uppgifter som identitierar den utrustning dar kommunikationen slutligt

avskiljs fran den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.
Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abon-

nenten ar nagon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation. ska tOrsta stycket 3 galla for den som avskiljer
kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den
enskilda abonnenten.

42 § Nar det galler meddelandehantering ska toljande lagras:
1. avsandares och mottagares nummer. ip-adress eller annan meddelande-

adress.
2. uppgifter om avsandande och mottagande abonnent och, i forekom-

mande fall, registrerad anvandare.
3. datum och sparbar tid for pa- och avloggning i den eller de tjanster som

anvants,
4. datum och sparbar tid fOr avsandande och mottagande av meddelande.

och
5. uppgifter om den eller de tjanster som har anvants.

43 § Nar det galler internetatkomst och tillhandahallande av kapacitet for
att ta internetatkomst (anslutningsform) ska foljande lagras:
I. anvandares ip-adress.
2. uppgifter om abonnent och. i forekommande fall, registrerad anvan-

dare.
3. datum och sparbar tid for pa- och avloggning i tjansten som ger inter-

netatkomst.
4. den typ av kapacitet for overforing som har anvants, och



5. uppgifter som identitierar den utrustning dar kommunikationen slutligt SFS 2012:128
avskiljs fran den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.
Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abon-

nenten ar nagon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, ska tOrsta stycket 5 galla tOr den som avskiljer
kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den
enskilda abonnenten.

1

44 § Post- och telestyrelsen tar meddela narmare tOreskrifter om de upp-
gifter som ska lagras enligt 39-43 *§.

45 § Post- och telestyrelsen ska intOr beslut om undantag fran lagrings-
skyldigheten enligt 6 kap. 16 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation hora Aklagarrnyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

46 § Post- och telestyrelsen tar. efter att ha hort Rikspolisstyrelsen och
Tullverket. meddela tOreskrifter om ersattningen enligt 6 kap. 16 e § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Denna tOrordning trader i kraft den 1 maj 2012.

Pa regeringens vagnar

ANNA-KARIN HA TT
Dan Sandberg
(Naringsdepartementet)
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