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,4,klagarmyndighetens synpunkter på fiirslag titl fïirordning om integritet
och elektronisk kommunikation

Ä.klagarmyndigheten har tagit del av de remissyttranden som inlämnats av
Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Säkerhetspolisen.
Å.klagarmyndigheten har granskat ftirslaget utifrån sitt perspektiv som
brottsbekåimpande myndi ghet.
Den füreslagna fürordningen är avsedd att utgöra lex special¡s i ftirhållande till
den allmänna dataskyddsftirordnin gen 20 I 6 I 67 9 o ch innehåller i ftirhållande
till denna kompletterande beståimmelser om bl.a. integritetsskydd ftir anvåindare
av elektroniska kommunikationstj åinster.

Artikel 15.1 i direktiv

- vilket ftireslås upphävas genom den ftireger medlemsstaterna möjlighet att begränsa omfatt-

2002158

slagna ftirordningen ningen av den principiella skyldigheten att säkerställa konfidentialiteten lor
kommunikation och därmed ftirbundna trafikuppgifter. Föreskrifter om
behandling och lagring av trafik- och positioneringsuppgifter ftjr de brottsbekämpande myndigheternas behov utgör idag en sådan begränsning.

EU-domstolen har nyligen behandlat detta i sin dom den 2l december 2016 i
de ftirenade målen C-2031I5 och C-698/15. Domstolen konstaterar dar aft
artikel 15.1 i direktiv 2002158 ska tolkas strikt och att en sådan bestämmelse
inte kan motivera att undantaget från denna principiella skyldighet (att säkerställa konfidentialiteten för kommunikation och dåirmed ft)rbundna trafikuppgifter), i synnerhet ftirbudet i artikel 5 i direktivet mot atTlagra dessa uppgifter,
görs till huvudregel (a dom p. 89).
EU-domstolen har genom sina uttalanden i domen underkänt den svenska
lagstiftningen om datalagring ftlr de brottsbekämpande myndigheternas ändamål på grund av att den föreskriver en generell lagring. Rättsläget har efter
domen blivit oklart i flera europeiska länder. Regeringen har efter domen
tillsatt en utredning om datalagring och EU-rätten (dir. Ju 2017:16) som ska
låimna ftirslag till ny lagstiftning på området.
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I artikel 2.2 di den füreslagna ftirordningen anges att fiirordningen inte ska
tillåimpas på "verksamhet som behöriga myndigheter utfür i syfte att fürebygga,
ftjrhindra, utreda, avslöja eller lagftira brott eller verkställa straffrättsliga
påfìiljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga hot mot den allm2inna säkerheten". I den delen blir medlemsstaternas lagstiftningsutrymme
när det gäller frågor om exempelvis datalagring i stället avhängigt av de
möjligheter till begränsningar som ftiljer av artikel 23.1 d i den allmänna dataskyddsförordningen (se artikel 6,7 och I 1 i den ftireslagna ftirordningen, som
hänvisar till artikel 23.1 d i den allmänna dataskyddsftirordningen201616T9).
Denna artikel ftireskriver också - på liknande sätt som artikel 15.1 i direktiv
2002158 - undantagen från huvudregeln.
Beståimmelserna i den füreslagna ft)rordningen ftirmår således inte avhjälpa det
oklara rättsläge som uppstått efter EU-domstolens dom den 21 december 2016.

Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Säkerhetspolisen har i sina yttranden
låimnat olika ftirslag till kompletteringar av fürordningstexten, vilka har till
syfte att füra in bestämmelser som tar sikte på datalagring ftir brottsbekåimpande ändamål. Mot bakgrund av motiven bakom ftirslaget till ñrordningen
och dess uttryckliga bestämmelse i artikel 2.2 d, fürefaller dock dessa lösningar
på det problematiska rättsläget missriktade. För att lösa frågan om datalagring
ffir brottsbekämpande ändamål är medlemsstaterna i stället hänvisade till att
tillämpa de undantagsbestämmelser som framgått ovan.
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