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Ärende: CHAP(2014)3345 - Klagomål mot Sverige

Bästa Jon Karlung och Oscar Swartz,
vi hänvisar till ert klagomål av den 12 september 2014, registrerat med ärendenummer
CHAP (2014) 3345, gällande Sveriges lagringsregler, nämligen lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation samt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk
kommunikation
i
de
brottsbekämpande
myndigheternas
underrättelseverksamhet. Du hävdar i ditt klagomål att dessa regler strider mot
unionsrätten, närmare bestämt artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna, så som den tolkats av EU-domstolen i domen i målet Digital Rights
Ireland1.
Som du kanske känner till har de båda svenska lagar som nämns i klagomålet varit
föremål för EU-domstolens dom i målet Tele2 Sverige AB och Watson2. I denna dom
fastslår EU-domstolen att unionsrätten utgör hinder för nationell lagstiftning som i
brottsbekämpande syfte föreskriver en generell och odifferentierad lagring av samtliga
trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter avseende samtliga abonnenter och registrerade
användare och samtliga elektroniska kommunikationsmedel. Domstolen uteslöt inte
1 Domstolens dom, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications, Marine and Natural
Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl., förenade målen C-293/12 och C-594/12, 8 april
2014.
2 Domstolens dom, Tele2Sverige AB och Watson , förenade målen C-203/15 och C-698/15, 21 december
2016.
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lagring enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, förutsatt att lagringen av uppgifterna
med avseende på vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som
avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske, begränsas till vad som
är strängt nödvändigt. De nationella myndigheternas tillgång till de lagrade uppgifterna
måste vara villkorad, bl.a. genom förhandskontroll utförd av en domstol eller oberoende
förvaltningsmyndighet. Denna dom tar upp och löser de problem som du pekar på i ditt
klagomål.
Kommissionen vill också uppmärksamma dig på att ett antal domstolar har begärt
förhandsavgöranden gällande huruvida andra medlemsstaters lagstiftning om lagring av
uppgifter är förenlig med unionsrätten. Dessa förfrågningar behandlas för närvarande av
EU-domstolen. EU-domstolens domar i dessa mål kommer sannolikt att ytterligare
klargöra om huruvida nationella system för datalagring är förenliga med unionsrätten.
Kommissionen kommer fortsatt att övervaka utvecklingen i Sverige och se till att en
lämplig och nödvändig uppföljning sker.
Jag vill därför informera dig om att vi har för avsikt att avsluta klagomålet. Om du har
någon ny information som kan vara relevant för en omprövning av ditt ärende, ber jag
dig kontakta oss inom fyra veckor, då ärendet annars kan komma att avslutas. Detta
föregriper naturligtvis inte eventuella ytterligare klagomål i denna fråga som du kanske
vill lämna vid en senare tidpunkt.
Med vänlig hälsning

Olivier micol
Enhetschef
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