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---------CiSi---------REGERI NGSKANSLIET

Justitiedepartementet

Promemoria

• Ref. Ares(2016)179957 - 13/01/2016

Europeiska gemenskapernas
kommission
GeneralsekretariatetEnheten fdr brottmJls~renden oeh

internationellt r~ttsligt samarbete (BrRS)

Jamforelsetabell - Genomforande av direktiv 2006/24/EG
i svensk ratt

EG-direktivet Svenska
bestammelser som
genomfor direktivet

Kommentarer

Art 1

Art 2

Art 3.1

Art 3.2

Art 4

Art 5

6 kap. 16 a § forsta och
andra styckena LEK

6 kap. 16 a § andra
stycket LEK

6 kap. 16 c §LEK

6 kap. 16 a § forsta och
andra styckena LEK
38-43 §§ FEK

Begransningen savitt
avser brottsbekampande
andamal framgar av 6
kap. 16 c § LEK (se vidare
notering till art. 4). Vilka
leverantorer som ska vara
lagringsskyldiga och
narmare vilka uppgifter
som ska lagras preciseras
ytterligare i art. 3 och 5 -
se vidare kommentarer
till dessa artiklar.
Foranleder inga
forfattningsa~arder.
Genom hanvisningen till
2 kap. 1 § LEK framgar
vilka de lagringsskyldiga
leverantorerna ar.
Att det ar uppgifter som
genereras eller behandlas
som ska lagras framgar av
andra stycket.
Bestammelsen alagger en
vidare lagringsskyldighet
an direktivet kraver.
Genomfor aven delar av
art.!.
De andamal for vilka
uppgifter ska sparas
anges i 6 kap. 16 a §
forsta stycket LEK och de
kommunikationssatt som
omfattas aterfinns i andra
stycket samma par~af.
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Den ytterligare precise-
ringen av uppgifter som
ska lagras mom
respektive kategori anges
i 18-41§§ FEK

Art 6 6 kap. 16 d § LEK
Art 7 a)-c) 6 kap. 3 a § LEK

37 § FEK
Den grundlaggande be-
stammelsen om saker-
hetsnivan aterfinns i 6
kap. 3 a § LEK. Narmare
precisering aterfinns i 37
§ FEK.

Art 8
Art 7 d)

Art 9

6 kap. 16 d § LEK
6 kap. 16 f§ LEK
2§ FEK Redan enligt befintlig

reglering ar Post- och
telestyrelsen tillsyns-
mvndighet enligt LEK.

Art 10-12 Foranleder inga
forfattningsatgarder.

Art 13 Forfattningsandringar
bedoms inte kravas.
Tillampliga straffbestam-
melser enligt gallande
ratt:
• dataintrang: 4 kap.

9 c § brottsbalken,
• egenmaktigt forfaran-

de och skadegorelse:
8 kap. 8 §, 12 kap. 1 §
brottsbalken,

• brott mot tyst-
nadsplikt: 20 kap. 3 §
brottsbalken, och

• brott mot personupp-
giftslagen: 49 § per-
sonuppgiftslagen
(1998:204).

Tillamplig skadestands-
rattslig reglering:
• 48 § personuppgifts-

lagen,
• skadestandslagen

(1972:207), och
• lagen (1990:409) om

skydd for foretags-
hemligheter.

Art 14-17 Foranleder inga
forfattningsatgarder.

Forkortningar
LEK lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
FEK fOrordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation


