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Sammanfattning 
Den fråga som är föremål för utredning i denna uppsats är huruvida EU:s 
nyligen antagna datalagringsdirektiv uppfyller ERMK:s krav på respekt för 
privatliv och korrespondens i art 8 samt om direktivet är förenligt med tre av 
EG-rättens grundläggande rättsprinciper: principen om fundamentala 
rättigheter, principen om subsidiaritet och principen om proportionalitet.  
 
Sedan den 11 september 2001 har en intensiv debatt pågått kring hur långt 
kampen mot terrorism och annan brottslighet skall få gå. Frågor som 
aktualiseras är vilka ingrepp i sin personliga sfär den enskilde – och 
oskyldige - medborgaren ska behöva acceptera. Två intressen ställs mot 
varandra vid denna utredning, individens integritet mot det enligt 
makthavarna publika intresset att förhindra ytterligare terror- eller brottsdåd.  
Ett grundläggande krav vid ingrepp i någons skyddade sfär är att ingreppet 
kan anses befogat i ett demokratiskt samhälle. Detta slås fast i såväl RF 2:12 
2 st som i ERMK art 8.2. Dessutom skyddas EU:s medborgare av de 
grundläggande principerna mot att gemenskapen tar sig allt för stora friheter 
och utökar sin makt på den enskildes bekostnad.  
Frågan är om datalagringsdirektivet, som kan påstås ha forcerats fram av 
politiker som vill visa handlingskraft inför sina väljare, till fullo kan 
motivera sitt innehåll i enlighet med dessa premisser. 
 
Datalagringsdirektivet är historiskt i den meningen att det aldrig förr införts 
så omfattande registrering av telefon- och datakommunikation, och därför är 
det svårt att finna ett entydigt svar på denna fråga. Under uppsatsarbetet tog 
jag kontakt med Europadomstolen i Strasbourg för att höra om domstolens 
haft anledning att begrunda direktivets inverkan på mänskliga rättigheter. 
Min fråga via mejl1 besvarades med följande rader:  
 
"Dear Ms Nilsson 
Thank you for your message. I regret to inform you that no study has been 
made on this topic and I´m therefor not able to reply to your request in a 
favourable manner." 
 
Det som kan konstateras utifrån gällande rätt och rättspraxis är att direktivet 
i teorin kan komma att bedömas olika beroende på om det blir 
Europadomstolen eller EG-domstolen som får ärendet på sitt bord. Medan 
förstnämnda domstol utgår från mänskliga rättigheter så värnar sistnämnda 
mer om fördragens och gemenskapens progressivitet, trots att respekt för 
grundläggande rättigheter innefattande ERMK, numera är en integrerad del 
och en allmän rättsprincip inom EG-rätten. 
 

                                                 
1 Den 3 maj 2006, till webmaster@echr.coe.int.  
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I min analys utgår jag från två olika argumentationslinjer, eftersom jag tror 
att EG-domstolen och Europadomstolen skulle - trots att EG-rätten 
presumeras uppfylla ERMK:s krav - kunna komma till olika slutsatser.  
Den ena argumentationslinjen, som förordar datalagringsdirektivet, kan 
finna stöd i subsidiaritetsprincipen - det är lättare att harmonisera IT-
leverantörernas regelverk på EU-nivå än genom mellanstatligt arbete. 
Dessutom visar praxis från EG-domstolen att direktivets åtgärder kan anses 
proportionerliga i förhållande till sitt syfte om man ser frågan från ett inre 
marknadperspektiv. EG-domstolens värn om fördragen har i otaliga fall stått 
över den enskildes klagan. Anmärkningsvärt i datalagringsfallet är att 
Europaparlamentet sa nej till initiativförslaget, grundat på straffrättsligt 
tredjepelarsamarbete, men ja då kommissionen ändrade den rättsliga 
grunden och hävdade att en harmonisering var nödvändig med hänsyn till 
den inre marknaden.  
EG-domstolen skulle se till direktivets lagenlighet medan Europadomstolen 
ser till individen i det enskilda fallet. Därför skulle motstående 
argumentationslinje baseras mer på mänskliga rättigheter och respekt för 
människors integritet. Den vägledning som kan sökas i ERMK:s praxis ger 
ett visst tolkningsutrymme till en envis försvarare, som skulle kunna hänvisa 
till att direktivet är allt för omfattande och kränker oskyldiga EU-
medborgares personliga sfär.  
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Förord 
Med denna uppsats har jag nått ändhållplatsen på den resa som betecknas 
som min studietid -  den som jag fasat inför och våndats över, men som 
övervägande gjort mig upprymd, nyfiken och fascinerad över vad kunskap 
ger.  
Nu avslutas fyra och ett halvt års studier, som förgyllts med en avslutande 
termin på Europaparlamentet i Bryssel. Mina nyförvärvade erfarenheter har 
gett mig ett delvis nytt förhållningssätt till världen och massor av roliga 
minnen. 
 
Först och främst vill jag tacka min handledare Per Ole Träskman, som sedan 
föreläsningarna på termin fem varit en förebild och en inspirationskälla då 
det gäller europeisk straffrätt och EG-rättens utveckling. Under min första 
fördjupningstermin skrev jag med anledning av detta ett PM om 
ekvivalensproblem vid en EU-harmonisering av straffskalor. I och med detta 
examensarbete har jag fått möjlighet fördjupa mig i detta rättsområde. 
Det har varit ett otroligt givande uppdrag att skriva om det svårbedömda 
datalagringsdirektivet och jag är väldigt tacksam för att du Per Ole, 
förbehållslöst stöttat mina idéer. 
 
Lika stor uppmärksamhet vill jag rikta mot mina klasskamrater Malin, 
Klara, Anette, Betty, Anna, Jesper B, Jesper G och Jonas – herre gud, vad 
kul vi har haft! Hoppas framtida arbetsgivare inser vilken förmån det är att 
ha er i sin vardag. Om inte så får vi helt enkelt göra allvar av den där 
gemensamma byrån som diskuterades utanför seminarierummet under första 
terminen... 
 
Peter, du är den som betytt mest för mig under studieåren. Oförtrutet har du 
pushat och lyft mig över mina egna förväntningar. Jag erkänner villigt att 
jag varit oerhört gnällig under tentaperioderna och ansett att du faktiskt 
borde tycka synd om mig istället för att bara säga att det fixar sig. Nu i 
efterhand vet jag att du hade rätt. 
 
Mamma, pappa, Lelle och Mimmi – min älskade familj, tack för att ni alltid 
finns där. Med kärlek och värme stöttar ni alla beslut som jag tar. Lillasyster 
byter ju som bekant spår då och då. 
 
Vickan – tack för att vi late bloomers kan föra så många intellektuella och 
vettiga samtal som inte handlar om sjukhus och juridik. Omväxling förnöjer. 
 
Tack, 
 
Josefin  
Bryssel 1 juni 2006 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 11 september 2001 är dagen då världen för ett ögonblick står stilla. Alla 
minns vad de gjorde när nyheten om terroristattacken mot New York 
kablades ut via radio och tv. Ett uppvaknande, ett panikartat chocktillstånd 
övergår kort därefter i en enad kamp mot en odefinierbar fiende utan ansikte 
- terrorism. 
Aldrig förr har EU:s makthavare enats så fort om vikten av en tydlig och 
symbolisk respons.  Hotet mot de europeiska intressena måste med alla 
medel undanröjas. Datalagringsdirektivet är ett led i EU:s kamp mot 
terrorism.  
 
Otvivelaktigt använder medborgarna allt oftare elektroniska tjänster i sitt 
dagliga liv. Detta genererar så kallade trafikuppgifter eller 
lokaliseringsuppgifter, exempelvis vem som ringt ett samtal, vilket nummer 
som ringts upp samt tidpunkt och samtalets längd. När sådana uppgifter 
kombineras med uppgifter som gör det möjligt att identifiera den som 
abonnerar på eller använder en tjänst, blir de viktiga i samband med 
brottsbekämpning och säkerhet, t ex för att förebygga, utreda, avslöja och 
åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.  
Datalagringsdirektivet anmodar alla teleoperatörer i Europa att spara alla 
trafikuppgifter från fasta telefoner, mobiltelefoner, SMS och e-post för att 
dessa skall kunna användas av polismyndigheter i deras brottsutredande 
arbete. Lagring av uppgifter sker redan idag, nytt är att teleoperatörerna inte 
längre själva kan välja vad som skall sparas eller ej.   
Nyligen utsågs Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndighetens generaldirektör, 
till utredare av direktivets implementering i Sverige. Uppdraget innebär 
framtagande av ett förslag om hur direktivet skall genomföras i praktiken 
och resultatet skall redovisas senast den 1 april 2007.2

  
 

1.2 ERMK kontra EU:s allmänna 
rättsprinciper 

 
När jag inledde mitt uppsatsarbete tänkte jag först begränsa mig till att 
behandla direktivets relation till ERMK. Ganska snart insåg jag dock att 
direktivets legitimitet är beroende av såväl ERMK:s krav på respekt för 
privatliv och korrespondens som av EG-rättens krav på respekt för 
fundamentala rättigheter, subsidiaritet och proportionalitet. Att bortse från 

                                                 
2 Direktiv om datalagring utreds, Telecomidag.com, 19 maj 2006 
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ett av kraven skulle göra denna utredning ofullständig. I samtliga fall måste 
man ta ställning till om direktivet går utöver vad som är nödvändigt i 
kampen mot terrorism. Men efter att ha studerat direktivets förberedande 
dokument blir det tydligt att argumenten för direktivet inte nödvändigtvis 
måste väga tyngre än argumenten emot – det hela avgörs av vilket 
perspektiv och vilken retorik som används. 
 
Då förslaget till datalagringsdirektiv introducerades, med Sveriges 
justitieminister Thomas Bodström som en av initiativtagarna, hänvisades 
enbart till brottsbekämpande myndigheters behov av mer effektiva 
arbetsredskap. Genom mellanstatlig samverkan och med respekt för 
mänskliga rättigheter skulle detta förverkligas. Då enigheten inte blev 
tillräckligt stor och Europaparlamentet avfärdade förslaget med hänvisning 
till dess integritetskränkande konsekvenser, lades ett nytt, denna gång 
överstatligt förslag fram. Genom att referera till den inre marknadens behov 
av harmonisering av regler som berör IT-leverantörers verksamhet 
klubbades direktivet snabbt igenom.   

1.3 Syfte och frågeställning 

Rätten till respekt för privatliv är en grundläggande rättighet som återfinns i 
många internationella och nationella rättsakter. Syftet med denna uppsats är 
att utröna huruvida datalagringsdirektivet är förenligt med detta krav i 
allmänhet, och med rätten till korrespondens i synnerhet. Jag kommer i 
uppsatsen att söka klarhet i två saker, dels hur Europadomstolen, dels hur 
EG-domstolen kan tänkas argumentera och bedöma direktivet utifrån 
befintlig praxis. Avsikten är att detta skall mynna ut i besvarandet av min 
frågeställning:  
 
- uppfyller datalagringsdirektivet ERMK:s krav på skydd av rätten till 
förtrolig korrespondens och är direktivet i enlighet med EG-rättens 
allmänna rättsprinciper om fundamentala rättigheter, subsidiaritet och 
proportionalitet? 
 
Då ny lagstiftning som medför helt nya förutsättningar införs, ligger 
utmaningen i att utvärdera vart gränsen skall gå för ingrepp i mänskliga 
rättigheter. Två frågor som uppsatsen inledningsvis söker svar på är vad 
begreppen integritet och tvångsåtgärd egentligen innebär, eftersom detta 
ligger till grund för ett mer övergripande resonemang kring 
datalagringsdirektivets konsekvenser för den enskilde. För att utreda 
rättsläget har jag till stor del sökt vägledning i domstolspraxis. Säger ERMK 
något om den typ av tvångsåtgärd som datalagringsdirektivet är? Går det 
utifrån rättsfallen dra några slutsatser om hur Europadomstolen skulle 
resonera? Och hur kan EG-rättens rättsprinciper påverka en 
laglighetsbedömning av datalagringsdirektivet i EG-domstolen? 
Då praxis baseras på befintliga tvångsåtgärder gör jag inte anspråk på att ge 
ett slutgiltigt svar, utan låter min analys belysa två motstående men möjliga 
förhållningssätt till direktivet.  
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1.4 Avgränsningar 

Av utrymmesskäl är det problematiskt att i ett examensarbete behandla alla 
aspekter av ett nytt - och kontroversiellt - lagförslag. Jag avser inte redogöra 
för alla de argument som framförts i debatten, exempelvis kostnadsaspekten, 
utan fokuserar på vad som faller under art 8 ERMK, respekt för privatliv 
och korrespondens. 
Av samma skäl som ovan anförts kommer jag inte närmare att avhandla alla 
rättsakter som har koppling till införandet av datalagring, och jag tänker då 
närmast på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt 
EG-rättsliga och nationella lagar för uppgiftsskydd och datasäkerhet. Jag har 
också valt att utelämna en mer grundläggande redogörelse för EU:s 
regelverk, struktur och målsättningar eftersom jag utgår från att läsaren har 
denna kunskap.  

1.5 Metod och material 

Min studie frångår i viss mån normen för traditionell juridisk metod då jag 
lägger relativt stor vikt vid EU-dokument, remissinstansers yttrande, 
opinionsbildande artiklar och politiska utspel angående direktivet. 
Uppsatsen avser att behandla frågan om dess intrång i den personliga sfären 
på ett mer övergripande plan och ger därmed utrymme för såväl mina egna 
som andras spekulationer. Hur direktivet formats under den demokratiska 
processen är viktigt att analysera eftersom det ger förståelse för dess syfte 
samt för argumenten för och emot dess innehåll. 
Själva frågeställningen för uppsatsen, förenlighet med art 8 ERMK och 
EU:s allmänna rättsprinciper, belyses dock med traditionell juridisk metod, 
det vill säga en studie i vad nationell och internationell lagtext, dess 
förarbeten, praxis och doktrin anger.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis avhandlar denna uppsats begreppet integritet, vad det innebär 
och vilket integritetsskydd som finns i dag, eftersom jag anser att detta är 
relevant fakta att ha med sig inför ett juridiskt ställningstagande till 
direktivet. Jag utgår här enbart ifrån svensk rätt. Eftersom 
integritetsaspekten står i stark förbindelse med det rättsliga utrymmet för 
tvångsmedel, så utreds därefter principerna för tvångsmedelsanvändning i 
Sverige. En kortfattad exemplifiering anger vilka typer som vanligen 
tillämpas idag.  
 
I kapitel 4 beskrivs den huvudsakliga måltavlan för denna uppsats – 
datalagringsdirektivet. Här ger jag med stöd av EU-dokument inblick i dess 
syfte och innehåll och påföljande kapitel gör en tillbakablick på hur 
direktivet slussats mellan EU:s olika institutioner och beslutsfattande organ.  
Här ges också insikter i hur förslaget mottagits av politiker, enskilda och 
medborgarrättsorganisationer under rubriken ”Röster för och emot 
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datalagringsdirektivet”. Detta avsnitt avser bredda läsarens förståelse för hur 
kontroversiellt och mångfacetterat direktivet är. 
 
Kapitel 6 tar sitt avstamp i ERMK och efter en mer övergripande 
beskrivning av konventionen riktas fokus mot skyddet av privatlivet i art 8 – 
framförallt rätten till respekt för korrespondens. Med hjälp av doktrin och 
praxis syftar denna del till att utmejsla några generella principer till grund 
för denna bedömning. 
 
Jag övergår härefter till att redogöra för det EG-rättsliga perspektivet. 
Kapitel 7 inleds med en diskussion kring EU:s allmänna rättsprinciper och 
EU:s rättighetsstadga som egentligen bara kan sägas ha symboliskt värde, 
eftersom den inte är juridiskt bindande som principerna.  
Därefter avhandlas de tre principer som aktualiseras i samband med 
datalagringsdirektivet var och en för sig. Först de fundamentala rättigheterna 
som har starka band till ERMK, därefter subsidiaritetsprincipen och 
slutligen proportionalitetsprincipen. De två sistnämnda principerna har på 
senare tid fått allt större uppmärksamhet och inte bara tillämpats på det 
ekonomiska gemenskapsområdet. 
Det jag med denna del vill utröna är om direktivet kan komma att kritiseras 
eller ogiltigförklaras med hänvisning till att åtgärderna inte kan rättfärdigas i 
förhållande till EU:s principer. Möjliga utfall, åtminstone i teorin, 
presenteras med stöd i EG-domstolens praxis och doktrin på området. 
  
Analysen består av två olika argumentationslinjer baserade på vad som 
framkommit i materialdelen. Här får först datalagringsdirektivets 
förespråkare komma till tals och därefter skeptikern. Framställningen 
avslutas med mina egna reflektioner under rubriken slutsatser.  
 

1.7 Definitioner och förklaringar 

I uppsatsen benämns datalagringsdirektivet omväxlingsvis endast som 
direktivet, liksom Europaparlamentet ibland bara omnämns som 
parlamentet. Angående de två olika begreppen fundamentala rättigheter och 
mänskliga rättigheter, så kan det kanske upplevas förvirrande att båda 
begreppen figurerar i uppsatsen. Tendensen är att man inom EU-
institutionerna använder det förstnämnda i interna sammanhang och det 
senare då saken rör EU:s relationer till tredje land.3

Med grundläggande rättigheter avser jag sålunda EU:s uttryck för fri- och 
rättigheter medan mänskliga rättigheter ska förknippas med ERMK:s skydd. 
 

                                                 
3 O´Keeffe, David, editor, Judicial rewiew in European union law, Kluwer Law 
International, The Hague, 2000 s. 333. 
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2 Integritet 
Då det gäller att ta ställning till om datalagringsdirektivet kan tänkas kränka 
den personliga sfären finns anledning att fördjupa sig i integritetsaspekten.  
Att ge skydd åt personligheten innebär att ta ställning till och använda 
rättsliga medel i otaliga, helt olikartade intressekonflikter mellan individ och 
omvärld. Ingen rättsordning har försökt sig på att hävda en absolut, i alla 
tänkbara intressekonflikter gällande privatsfär. Men det krävs ingående 
analys vid varje enskild konflikt där beaktansvärda intressen står mot 
varandra. Mellan en meningsfull och fruktbar integritetssfär och det 
omgivande samhället bör det råda ett växelspel, som innefattar betydande 
krav på det senare i fråga om frihet för den enskilde att utforma sin tillvaro 
och träffa sina val inte blott i samhället likgiltiga ting, utan också i frågor av 
reell betydelse både för honom själv och för hans omvärld.4  
 
Med detta kapitel läggs grunden till att kunna bedöma 
datalagringsdirektivets eventuella ingrepp i EU-medborgarnas liv. Vilken 
innebörd har egentligen ordet integritet? Vilka handlingar kan tänkas kränka 
någons integritet? Jag redogör också för en relevant del av det 
integritetsskydd som finns i svensk rätt idag.  

2.1 Begreppet integritet 

Hur ska egentligen begreppet integritet definieras och det skyddsvärda 
området skall bestämmas? I svensk lagstiftning finns det inte någon 
definition av begreppet personlig integritet. I olika utredningar5 har man 
med utgångspunkt i bland annat de grundläggande fri- och rättigheterna i 
RF:s andra kapitel försökt ringa in begreppet genom att skilja mellan den 
rumsliga integriteten (hemfriden), den materiella integriteten 
(egendomsskyddet), den kroppsliga integriteten (skydd för liv och hälsa, 
mot ingrepp i eller mot kroppen), den personliga integriteten i fysisk mening 
(skyddet för den personliga friheten och rörelsefriheten) och den personliga 
integriteten i ideell mening (skyddet för privatlivet och för personligheten 
inklusive den privata ekonomin). 
 
Ett annat sätt att bestämma den personliga integriteten är att ange vilka 
handlingar som kan kränka någons integritet. Man kan dela in 
kränkningarna i tre huvudgrupper: 
1. intrång i en persons privata sfär, oavsett om det sker i fysisk eller annan 
mening 
2. insamlande av uppgifter om en persons privata förhållande 

                                                 
4 Stig Strömholm, Individens skyddade personlighetssfär, Om våra rättigheter, antologi 
utgiven av Rättsfonden, Stockholm 1980 s. 23-27. 
 
5 Se exempelvis Tvångsmedel - anonymitet - integritet, SOU 1984:54 s. 42. 
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3. offentliggörande eller annan användning av uppgifter om en persons 
privata förhållande.6

 
Integriteten kan alltså kränkas på många olika sätt. Även om det inte finns 
någon entydig definition av begreppet integritet kan man säga att 
kränkningarna innebär ett intrång i en fredad sfär eller zon som den enskilde 
bör vara tillförsäkrad. De flesta torde nog kunna enas om att rättsordningen 
skall upprätthålla ett skydd för integriteten i denna vida mening. 

2.2 Integritetsskyddet i svensk rätt 

Då regeringen lägger fram förslag till lag om begränsning av en rättighet 
måste syftet med begränsningen noggrant redovisas. Kunskap härom behövs 
som underlag av tre frågor: huruvida den tilltänkta begränsningen 
tillgodoser ett syfte som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, om den 
håller sig inom ramen för vad som erfordras för att den skall tillgodose sitt 
ändamål samt huruvida avvägningen mellan de motstående intressena gjorts 
på ett sådant sätt att den inte länder till större inskränkning i den berörda 
rättigheten än som är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Detta 
ställningstagande kommer till uttryck i RF 12:2 2 st. De avvägningar som 
detta stycke nödvändiggör blir i många fall beroende av tidsbestämda 
värderingar. Den aktuella bedömningen torde regelmässigt hänföra sig till 
de värderingar som gällde vid normens tillkomst. Har en begränsande 
lagregel ansetts vara tillåtlig med hänsyn till sitt ändamål vid lagens 
tillkomst kan den icke underkännas därför att regeln senare icke anses fylla 
kvalifikationen att vara demokratiskt godtagbar. En antagen lagregel, som 
vid antagandet var invändningsfri, kan inte senare bli grundlagsstridig på 
grund av att allmänheten ändrat uppfattning.7

 
I svensk rätt finns inte, förutom i ERMK8, någon allmän bestämmelse till 
skydd för den personliga integriteten. På särskilda rättsområden finns 
däremot föreskrifter med sådant innehåll. 

2.2.1 Regeringsformen  

2:1-2:5 RF 
  
Som en av grunderna i statsskicket anges i RF 1:2 att det allmänna skall 
värna den enskildes privatliv och familjeliv. Bestämmelsen ger uttryck för 
en politisk målsättning, som i RF:s kapitel 2 om grundläggande fri- och 
rättigheter följs upp med rättsligt bindande regler som skyddar den enskildes 

                                                 
6 Stig Strömholm, Individens skyddade personlighetssfär, Om våra rättigheter, antologi 
utgiven av Rättsfonden, Stockholm 1980 s. 28-30. 
 
7 Gustav Petrén, Hans Ragnemalm, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar, 12 
uppl, Institutet för offentlig och internationell rätt, LiberFörlag Stockholm 1980 s. 70,71. 
 
8 Se kapitel 6. 

 14



integritet i förhållande till det allmänna. Vissa av bestämmelserna ger ett 
absolut skydd i den meningen att skyddet inte kan begränsas på annat sätt än 
genom grundlagsändring. Hit hör bland annat skydd för den personliga 
integriteten i ideell mening, som mot att behöva tillkännage sin åskådning i 
olika hänseenden, RF 2:2, och absolut skydd för den kroppsliga integriteten 
i form av exempelvis förbud mot kroppsstraff, RF 2:5.9  
 
I RF 2:3 2 st finns en regel av delvis annat slag som också tar sikte på den 
personliga integriteten i ideell mening. Enligt bestämmelsen skall varje 
medborgare i den utsträckning som närmare anges i lag skyddas mot att 
hans personliga integritet kränks genom att uppgifter om honom registreras 
med hjälp av automatisk databehandling. Bestämmelsen slår med andra ord 
fast att det ska finnas ett skydd via vanlig lag, och dessa regler finns 
huvudsakligen i PUL. 10

 
RF 2:6  
 
RF 2:6 föreskriver att varje medborgare är skyddad mot husrannsakan och 
liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 
försändelse, mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller 
annat förtroligt meddelande. Skyddet för förtrolig kommunikation avser 
främst att trygga brev- och telehemligheten. Förtroligt samtal mellan 
människor tar sig många uttryck. Som exempel kan nämnas kommunikation 
via bandinspelning, fotografering och avläsning av talandes munrörelser. 
Meddelanden kan överbringas skriftligen genom andra slag av försändelser 
av förtrolig karaktär än genom brev. Stadgandet täcker hela detta område, 
men postbefordran, telefoni och telegrafi har ett särskilt stort skyddsbehov 
eftersom det allmänna har mer påtaglig möjlighet att göra intrång för 
tillgodoseende av egna intressen på bekostnad av den förtroliga 
kommunikationen. Skyddet i denna bestämmelse kan göras med hänvisning 
till kraven i RF 12:2 2 st. 
 
RF 2:12 
  
För vissa bestämmelser i RF 2 kap gäller att skyddet är relativt i den 
meningen att det kan begränsas genom lag enligt RF 2:12 2 st. 
Begränsningen får enligt bestämmelsen endast göras för att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Den får aldrig gå 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 
den, och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.11

                                                 
9 Petrén, Gustav och Ragnemalm, Hans, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar, 
12 uppl, Institutet för offentlig och internationell rätt, LiberFörlag Stockholm 1980 s. 40-
42. 
 
10 Dir. 2004:51 Skyddet för den personliga integriteten s. 4. 
11 Petrén, Gustav och Ragnemalm, Hans Sveriges grundlagar och tillhörande författningar, 
12 uppl, Institutet för offentlig och internationell rätt, Liber Förlag Stockholm 1980 s. 53-
55. 
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2.2.2 Skyddet i vanlig lag 

Som framgått gäller det grundlagsfästa skyddet för den enskildes integritet i 
förhållande till det allmänna och inte gentemot enskilda. Skyddet mot 
integritetskränkningar från andra enskilda ges istället i vanlig lag, 
exempelvis i BrB 3, 4 och 6 kap. 
 
På andra områden finns det regler som skyddar mot intrång från såväl andra 
enskilda som det allmänna. Sådan är den skyddslagstiftning som åsyftas i 
RF 2:3 2 st, nämligen personuppgiftslagen, PUL.12 PUL syftar till att 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid 
automatiserad behandling, det vill säga inhämtning och utlämning av 
personuppgifter eller vid manuell behandling. Lagen reglerar vad register får 
innehålla, vad uppgifterna får användas till, när uppgifterna skall gallras och 
möjligheten att få skadestånd. Lagen gäller i princip för all behandling av 
personuppgifter men kompletteras och modifieras av särskild lagstiftning, 
exempelvis i polisdatalagen, lagen om belastningsregister, lagen om 
elektronisk kommunikation och lagen om hälsoregister.13

2.2.3 Pågående integritetsutredning i Sverige 

Det är ett väsentligt inslag i en demokratisk rättsstat att man värnar 
individens frihet och ger den enskilde ett starkt skydd mot olika otillbörliga 
kränkningar av privatlivet. Frågan om den enskildes integritet har med mer 
eller mindre hög intensitet diskuterats i lagstiftningssammanhang i snart 40 
år. Diskussionen kan sägas ha börjat i mitten av 60-talet då en utredning 
tillsattes med direktiv om ett förstärkt integritetsskydd på personrättens 
område. Under de senaste åren har frågan om integritetsskydd i svensk rätt 
på nytt blivit aktuell, bland annat i samband med debatten om skyddet för 
den enskildes integritet i förhållande till en effektiv brottsbekämpning. 
 
Även om den svenska lagstiftningen generellt sett lever upp till kraven så 
har det av regeringen ansetts rimligt att en mer övergripande analys av de 
olika bestämmelserna görs, då det är över 35 år sedan en parlamentarisk 
kommitté senast fick i uppdrag att överväga frågan. Sedan dess har 
utvecklingen i samhället inneburit att frågan fått aktualitet på nytt.14  
 
Vid ett regeringssammanträde den 7 april 2004 fattades därför beslut om att 
tillsätta en kommitté som skall kartlägga och analysera lagstiftning som rör 

                                                 
12 Lag (1998:204). 
 
13 Lag (1998:622), Lag (1998:620), Lag (2003:389) samt Lag (1998:543). 
 
14 Exempel på tidigare utredningar och förslag angående integritet är bland andra SOU 
1980:8, Privatlivets fred, Ds Ju 1987:8, offentlighetskommmitténs förslag om skydd för den 
enskildes integritet mot intrång i samband med registrering av personuppgifter med hjälp av 
automatisk databehandling samt promemorian Skyddet för enskilda personers privatliv, Ds 
1994:51. 
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den personliga integriteten. Kommittén15 skall överväga om 
regeringsformens bestämmelse om skyddet för den personliga integriteten i 
RF 2:3 2 st bör ändras samt om det, vid sidan om befintlig lagstiftning, 
behövs generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga 
integriteten.16  
 
Även om frågan om integritet analyserats noga vid varje lagstiftningstillfälle 
som rört tvångsmedel eller övervakning i Sverige har synpunkter framförts 
om att individens ställning har kommit att försvagas. När man överväger 
möjligheten att införa nya tvångsmedel är syftet att förbättra möjligheterna 
att förebygga och bekämpa brott. En oundviklig konsekvens av detta är att 
integritetsintresset får stå tillbaka.17  JK framhöll i sitt remissvar på 
Buggningsutredningens betänkande Om buggning och andra tvångsmedel18 
att en tendens under senare tid tycks vara att integritetsintressena får stå 
tillbaka till förmån för intresset av att förebygga och utreda brott.  
 
I nästa kapitel redogör jag översiktligt för några svenska tvångsåtgärder som 
bedömts godtagbara i brottsbekämpningssyfte, trots att de i högre eller lägre 
utsträckning är integritetskränkande. 
   

                                                 
15 Utredningens ordförande, Olle Abrahamsson, svarade via mejl den 28april 2006: 
”Beträffande kommittén så arbetar den i huvudsak fortfarande med kartläggningen av olika 
rättsområden, och har inte dragit ens några preliminära slutsatser ännu, alltså inte 
beträffande direktivets konsekvenser.”  
16 Dir. 2004:51 Skyddet för den personliga integriteten s.10. 
 
17 Dir. 2004:51 s. 12. 
 
18 SOU 1998:46 
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3 Straffprocessuella 
tvångsmedel  

En effektiv brottsbekämpning förutsätter att polis och åklagare får använda 
sig av vissa tvångsmedel eller övervakningsutrustning. Regleringen av 
tvångsmedel och övervakningsmetoder bygger på en avvägning mellan å 
ena sidan samhällets intresse av ökad trygghet samt av att bekämpa brott, 
och å andra sidan intresset av skydd för den enskildes integritet. Motstående 
intressen är i allra högsta grad aktuellt att överväga då det gäller 
rättfärdigandet av datalagringsdirektivet, som tillkommit med hänvisning till 
terrorattentaten och motiverats med att lagring av elektroniska 
kommunikationsuppgifter är ett nödvändigt verktyg för brottsutredande 
myndigheter.  
 
I detta kapitel tar jag min utgångspunkt i det svenska förhållningssättet till 
inskränkningar i den personliga sfären. Till grund för detta ligger bland 
annat ändamåls- proportionalitets- och behovsprinciperna.  Hur drar de 
gränsen för det offentligas integritetsingrepp och vilka tvångsåtgärder kan 
individen tvingas acceptera är några av de frågor som besvaras i det följande 
kapitlet. Av utrymmesskäl berör jag inte tvångsmedel som rör egendom 
eller ekonomiska intressen. 

3.1 Definition tvångsmedel 

Reglerna om straffprocessuella tvångsmedel förutsätter att tvång kan 
användas och i praktiken utnyttjas tvång eller våld då den misstänkte inte 
samarbetar frivilligt. Även åtgärder som saknar inslag av tvång betraktas 
emellertid som tvångsmedel i detta sammanhang; det gäller både en i 
hemlighet genomförd telefonavlyssning och en mer öppet praktiserad 
kameraövervakning. Trots denna brist på tvång talar man alltså här om 
tvångsmedel, möjligen på grund av att det är fråga om en 
integritetskränkning mot, som man antar, den övervakades vilja. Vid 
användningen av tvångsmedel blir det som regel fråga om ingrepp i den 
enskildes fri- och rättigheter, skyddade i grundlagen, bland annat i RF 2:6 
och 2:8. Regleringen i RF 2:12 har legat till grund för den ändamåls-, 
behovs- och proportionalitetsprincip som anses gälla för det allmännas 
användning av tvångsmedel enligt bestämmelserna om detta i bland annat 
RB 27 kap.  
 
Ändamålsprincipen innebär att en myndighets befogenhet att använda ett 
tvångsmedel skall vara bunden till det ändamål för vilket tvångsmedlet har 
beslutats.  
 
Behovsprincipen innebär att en myndighet bara får använda ett 
tvångsmedel när det finns ett påtagligt behov och en mindre ingripande 
åtgärd inte är tillräcklig.  
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Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd i fråga om art, 
styrka, räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad som 
finns att vinna med åtgärden. Den senare principen är lagfäst i bland annat 
RB 27:1 3 st. Dessa principer kan på så sätt också utgöra ett skydd för 
integriteten.19  

3.2 Tvångsmedel i Sverige 

Då det konstaterats att ändamåls- proportionalitets- och behovsprinciperna 
är uppfyllda finns en rad tvångsåtgärder att tillgripa i Sverige. Syftet med 
följande kortfattade redogörelse för dessa är att sätta datalagring som 
tvångsåtgärd i ett sammanhang, och underlätta analysen av hur pass 
ingripande datalagring egentligen skall anses jämfört med alternativa 
åtgärder.   

3.2.1 Häktning 

Häktning, RB 24:1-24:3, är utan tvivel det mest ingripande av de 
straffprocessuella tvångsmedlen och är dessutom det som ur den enskildes 
synvinkel företer den största likheten med det traditionella fängelsestraffet. 
Efter att den misstänkte hämtats berövas han sin frihet, därmed sin 
rörelsefrihet, kroppsvisiteras, förhindras ta emot besök, hans telefonsamtal 
kan avlyssnas öppet och hans post granskas. Det finns också möjlighet att 
förbjuda honom att med hjälp av tv, radio och tidningar följa vad som 
händer i världen. Det faktum att en häktning är så pass ingripande har 
föranlett att en legalitetsgrundsats slagits fast i RB 24:23, jmf RF1:1. Att 
hålla en misstänkt i förvar kräver stöd i 24 kap RB eller i annan lag.20  

3.2.2 Häktningssurrogat 

Häktning enligt huvudregeln i RB 24:1 1 st är fakultativ och rätten kan alltså 
avstå från häktning och istället välja så kallade häktningssurrogat. I och med 
att proportionalitetsprincipen skrivits in även i RB 25:1 3 st har lagstiftaren 
ytterligare betonat vikten av att välja rätt tvångsmedel. Tanken är att man 
inte ska använda ett frihetsberövande, anhållande eller häktning, om syftet 
härmed kan uppnås med mindre ingripande tvångsmedel. Eftersom reglerna 
om häktningssurrogaten är fakultativa kan valet mellan ett frihetsberövande 
och dessa substitut sägas vara skönsmässig. 
 
Övervakning av den misstänkte skall arrangeras i de fall då häktning skulle 
vara för skadlig för honom på grund av hans ålder, hälsotillstånd eller 
liknande förhållande. Övervakning får anordnas i den misstänktes hem, i 

                                                 
19 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif och Broman, Robert, Rättegång III, Norstedts Juridik, 
Upplaga 6:1, Stockholm 1994 s.  25-30 
 
20 Ibis, s. 32-35. 
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annan enskilds hem, på vårdhem eller annan institution.21  Beslut om 
övervakning kan fattas av åklagaren eller rätten.  
 
Reseförbud innebär ett förbud för den misstänkte att lämna anvisad 
vistelseort, medan anmälningsskyldighet innebär att han på vissa tider 
skall anmäla sig hos viss polismyndighet. Meddelas beslut om reseförbud 
kan detta kombineras med anmälningsskyldighet. Dessa häktningssurrogat 
kan användas i samtliga häktningsfall enligt RB 24:1 och 2, då det 
föreligger risk för flykt, kollusion eller återfall i brott. Både åklagaren och 
rätten kan besluta om reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt RB 25:2 
2 st.  
 
Kroppsvisitation, RB 28:11 och 28:12 innebär en granskning av innehållet 
i kläder, i fickor och dylikt samt det som den granskade personen bär på sig 
eller har med sig, exempelvis en ryggsäck, kasse eller barnvagn. För att 
dessa objekt ska kunna bli föremål för kroppsvisitation förutsätts att någon 
har den fysiska kontrollen över dem. 
 
En kroppsbesiktning avser en undersökning av själva kroppen, inte bara en 
okulär besiktning av kroppens yttre utan också en eventuell eftersökning i 
något av kroppens organ eller håligheter. Hit hör också provtagning från 
människokroppen och undersökning av sådana prov, som till exempel 
utandnings-, blod-, urin-, hår- och sekretprov.22  
  
Hemlig telekontroll omfattar dels teleavlyssning, RB 27:18-25, dels 
teleövervakning och avser telemeddelanden som befordras via ett allmänt 
tillgängligt nät till eller från en viss teleanläggning. Hemlig teleavlyssning 
omfattar även telex- och telefaxmeddelanden. Hemlig teleavlyssning 
beviljas med stöd i RB 27:18, 1952 års tvångsmedelslag och 1991 års lag 
om särskild utlänningskontroll. För att undvika att tillstånd till avlyssning 
ges till en i realiteten oskyldig persons telefonsamtal måste beviskravet i 
skuldfrågan vara något sånär skärpt. RB 27:18 förutsätter - liksom övriga 
tvångsmedelsregler i RB - misstanke om ett konkret brott. Det legala syftet 
med teleavlyssning måste därför vara att få information om just detta brott. 
Information om annan brottslighet, den misstänktes eller andras, är därför 
definitionsmässigt att anse som överskottsinformation. Enligt RB 27:20 
krävs att den misstänkte är skäligen misstänkt för det aktuella, konkreta 
brottet. På grund av teleavlyssningens integritetskränkande natur är det 
rätten som fattar beslut om användning av detta tvångsmedel.  
 
Hemlig teleövervakning innebär istället att man i hemlighet skaffar 
information om vilka telemeddelanden som expedierats eller beställts via en 

                                                 
21 26 § Förundersökningskungörelsen (1947:948) 
 
22 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif och Broman, Robert, Rättegång III, Norstedts Juridik, 
Upplaga 6:1, Stockholm 1994 s. 54, 56, 78. 
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viss teleanläggning.23 Den information som man kan tillgodogöra sig genom 
en sådan åtgärd gäller tidpunkten för ett samtal, längden på detta samt vilka 
teleanläggningar som varit involverade i kommunikationen. Brott som 
utredas med hjälp av hemlig teleövervakning återfinns i RB 27:19. Rätten 
beslutar om såväl teleavlyssning som teleövervakning samt om eventuell 
förlängning av dessa tvångsmedel.24

 
Efter ovanstående reflektion övar svenska tvångsåtgärder flyttas nu fokus 
mot den europeiska arenan och en redogörelse för vad datalagringsdirektivet 
innebär. 

                                                 
23 Detta kan sägas vara den tvångsåtgärd som ligger närmast datalagringsdirektivets 
innehåll, (min anm). 
 
24 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif och Broman, Robert, Rättegång III, Norstedts Juridik, 
Upplaga 6:1, Stockholm 1994 s. 62-67. 
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4 Datalagringsdirektivet 
Efter terrordåden i New York den 11 september 2001 höjdes rösterna inom 
EU för en enad kamp i bekämpningen av terrorism, och påföljande bombdåd 
i Spanien och Storbritannien har påskyndat kampen. EU:s utrikespolitik har 
påverkats av terroraktionerna samtidigt som EU:s internationella roll har 
vuxit.  
 
Ministerrådet har antagit en strategi och en uppdaterad handlingsplan för 
terrorbekämpning. Man har vidtagit lagstiftande åtgärder, däribland antagit 
ett rambeslut innehållande en definition av terrorism vilken likställer ett 
antal brottsliga handlingar med terrorism om de allvarligt kan skada ett land 
eller en internationell organisation.25 Bland senare rådsbeslut inom EU kan 
nämnas rådets gemensamma ståndpunkter26 med en förteckning över 
terroristorganisationer, rambeslut om kampen mot terrorism som siktar på 
att harmonisera medlemsstaternas definition av terroristbrott och om 
sanktioner mot fysiska och juridiska personer som har begått eller är 
ansvariga för terroristbrott. Ministerrådet har även utsett en samordnare för 
kampen mot terrorism och den europeiska polisbyrån, Europol, har inrättat 
en speciell terroristenhet som kan stödja medlemsländerna vid utredningar 
om terrorism.  
 
Den senaste i raden av anti-terroråtgärder är datalagringsdirektivet27 som 
antogs av ministerrådet i februari 2006. I slutet av nästa år, 2007, måste 
EU:s medlemsstater ha infört regler för omfattande lagring av vem som 
ringt till vem, när, hur länge och varifrån. För internetdata skall lagringen 
vara införd före 2010. Beslutet är tvingande för telefon- och 
internetoperatörerna - de måste lagra data även om de inte skulle ha behov 
av det. Direktivet har mött hård kritik från organisationer för medborgerliga 
rättigheter och IT-leverantörer. Hanteringen av terroristfrågor har lett till en 
diskussion om att medborgarnas rättssäkerhet har satts på spel. Hur långt 
kan friheten begränsas med hänvisning till terrorism? 
 
I det följande tecknas bilden av ett direktiv som rymmer såväl EG-rättsliga 
spörsmål som reflektioner över lagstiftningens inverkan på mänskliga fri- 
och rättigheter. Kapitel 4.1 inleds med en beskrivning av direktivets syfte 
och dess reflektioner över eventuella integritetskränkningar. Därefter lyfts 
några av de mest relevanta artiklarna fram och i nästa kapitel görs en 
tillbakablick på det omdiskuterade direktivets turer mellan olika EU-

                                                 
25 Rambeslut 2002/475/RIF-EGT L 164, den 22 jun 2002. 
 
26 Rådets gemensamma ståndpunkter 2001/930/GUSP och 2001/931/GUSP-EGT 344 av 
den 28 dec 2001. 
 
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som 
genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av 
direktiv2002/58/EG. 
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institutioner. Turer som resulterat i flertalet begränsningar av direktivets 
integritetskränkande konsekvenser. 

4.1 Direktivets syfte   

I datalagringsdirektivet fastslås att syftet med direktivet är att harmonisera28 
medlemsstaternas bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät har för att lagra vissa uppgifter som de genererat eller 
behandlat. Leverantörerna ska också säkerställa att uppgifterna är 
tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott såsom de 
definieras i varje medlemsstat i den nationella lagstiftningen.29 Detta 
motiveras av att omfattningen av elektronisk kommunikation ökat avsevärt 
och att uppgifter om användningen av sådan kommunikation är ett 
värdefullt verktyg i detta sammanhang.  
 
Som skäl för en harmonisering av dessa regler anförs också att skillnader i 
rättsliga och tekniska bestämmelser i medlemsstaterna avseende lagring av 
trafikuppgifter utgör hinder för den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation. Tjänsteleverantörerna ställs inför olika krav avseende typen 
av trafik- och lokaliseringsuppgifter som skall lagras liksom olika villkor för 
lagringstid.30 Eftersom målen med detta direktiv, att harmonisera 
tjänsteleverantörernas skyldighet att lagra vissa uppgifter och säkerställa att 
de är tillgängliga för brottsutredande myndigheter, inte kan uppnås av 
medlemsstaterna själva får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i art 5 EGF. I enlighet med samma artikel går detta 
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.31

4.2 Skydd för privatlivet enligt direktivet 

I direktivet beaktas art 8 i ERMK, som garanterar alla personer en rätt till 
skydd för sitt privatliv och sin korrespondens. En offentlig myndighets 
inblandning i utövandet av denna rättighet får bara ske i enlighet med vad 
som är stadgat i lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, 
bland annat med hänsyn till landets nationella säkerhet eller den allmänna 
säkerheten, för att förebygga oordning eller brott eller för att skydda andra 
personers fri- och rättigheter. Eftersom lagring av uppgifter har visat sig 
vara ett så nödvändigt och effektivt redskap för de brottsutredande 
myndigheternas utredningar i många medlemsstater och framförallt i 
allvarliga fall som organiserad brottslighet och terrorism är det enligt 

                                                 
28 Med stöd av art 100 EGF har rådet kompetens att genom direktiv harmonisera 
medlemsstaternas lagar och förordningar som kan inverka på den gemensamma 
marknadens sätt att fungera.  
29 Dir 2006/24/EG art 1.1. 
 
30 Ibis, skäl 7,8. 
 
31 Ibis, skäl 21. 

 23



direktivet nödvändigt att se till att myndigheterna får tillgång till lagrade 
uppgifter under en viss tid i enlighet med de regler som föreskrivs i 
datalagringsdirektiv. Det är enligt direktivet nödvändigt att medlemsstaterna 
antar lagstiftande åtgärder som säkerställer att uppgifterna som lagras bara 
är tillgängliga för behöriga nationella myndigheter samtidigt som berörda 
personers grundläggande rättigheter respekteras fullt ut.  
 
Som skydd för fysiska personers fri- och rättigheter i samband med 
behandling av personuppgifter, särskilt deras rätt till privatliv, och för att 
garantera det fria flödet av personuppgifter inom gemenskapen är direktiv 
95/46/EG och direktiv 2002/58/EG fullt tillämpliga på uppgifter som lagras 
i enlighet med datalagringsdirektivet.32   
 
Dataskyddsdirektivet33 utgör referenstext på EU-nivå när det gäller skydd 
för personuppgifter. I direktivet inrättas en lagstiftningsram som syftar till 
att uppnå balans mellan ett gott integritetsskydd och fri rörlighet för 
personuppgifter inom EU. I direktivet fastställs strikta begränsningar för 
insamling och användning av personuppgifter. Dessutom föreskrivs att varje 
medlemsland skall inrätta ett oberoende nationellt organ med ansvar för att 
skydda dessa uppgifter.34

 
Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation, 2002/58/EG är 
en del av det så kallade telekompaketet, som utgör det nya regelverket inom 
området för elektronisk kommunikation som styr telekomsektorn. Detta 
direktiv tar upp ett antal mer eller mindre känsliga områden såsom 
medlemsländernas rätt att lagra trafikuppgifter vid polisövervakning. I 
direktivet erinras om grundprincipen att medlemsländerna genom nationell 
lagstiftning ska säkerställa konfidentialitet vid kommunikation via allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, de ska framförallt 
förbjuda att andra personer än användarna avlyssnar, uppfångar eller lagrar 
kommunikationen utan de berörda användarnas samtycke. När det gäller 
lagring av trafikuppgifter föreskrivs i direktivet att medlemsländerna endast 
får åsidosätta skyddet av personuppgifter när det är fråga om 
brottsutredningar eller för att skydda landets säkerhet, försvaret och allmän 
säkerhet. Sådana åtgärder får endast vidtas i den mån de är nödvändiga, 
lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle.35

 
Det finns ytterligare EG-rättslig reglering vad gäller personuppgifter, se 
bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och 

                                                 
32 Ibis, skäl 1, 11, 17. 
 
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter 
 
34 http://europa.eu.int.scadplus/leg/sv/lvb/114012.htm  
 
35 http://europa.eu.int.scadplus/leg/sv/lvb/124120.htm
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Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll 
(ETS 185).36

4.3 Några viktiga artiklar  

Direktivet innefattar 25 skäl och 17 artiklar, av varierande betydelse för 
denna framställning. Nedan följer en sammanställning av de mest relevanta 
artiklarna och deras innehåll i förkortad form: 
 

Art 1.2 
Direktivet skall gälla trafik- och lokaliseringsuppgifter som såväl fysiska som juridiska 
personer och enheter, samt de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera 
abonnenten eller den registrerade användaren.37  
 

Art 3.2 
Direktivet skall inte innebära krav på lagring av uppgifter rörande samtal som inte kopplats 
fram. 
 

Art 4 
De förfaranden och villkor som skall uppfyllas för att erhålla tillgång till uppgifter skall 
vara i enlighet med nödvändighets- och proportionalitetskraven samt följa tillämpliga 
bestämmelser i EU-lagstiftningen och folkrätten, särskilt ERMK. 
 

Art 5 
Kategorier av uppgifter som skall lagras är  
1. a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla, det 
vill säga det uppringande numret och användarens namn och adress. Då det gäller 
internetbaserad e-post eller internettelefoni skall bland annat uppgifter om användar-ID 
lagras. 
 
b) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera slutmålet för en kommunikation, det vill 
säga de nummer som slagits alternativt vart e-posten skickats genom lagring av dess 
abonnents namn och adress 
 
c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en 
kommunikation, det vill säga datum och tid då samtal påbörjades och avslutades samt 
datum och tid för på- respektive avloggning för internetbaserade e-posttjänster eller 
internettelefontjänster. 
 
f) Uppgifter för att lokalisera användningen av mobil telefoni. 
 
2. Inga uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får lagras. 
 

Art 6 
Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier av uppgifter som anges i art 5 lagras 
under en period av minst sex månader och högst två år från det datum kommunikationen 
ägde rum.  
 

Art 7 och 9 

                                                 
36http://europa.eu.int.scadplus/leg/sv/lvb/124120.htm  
www.regeringen.se/content/1/c6/03/99/50/9e435101.pdf   
 
37 Se bilaga I. 
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Vad gäller utgiftsskydd, datasäkerhet och tillsyn ställs krav på att medlemsländerna följer 
ett antal minimiprinciper, exempelvis skyldigheten att förstöra uppgifterna vid 
lagringstidens utgång. Varje medlemsland skall utse en eller flera offentliga myndigheter 
som skall övervaka tillämpningen av bestämmelserna. 
 

Art 15 
Direktivet, med nödvändiga ändringar i nationella lagar och andra författningar skallträda i 
kraft senast 18 månader efter att direktivet antagits. 
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5 Tillbakablick 
Frågan om datalagring väcktes initialt av Frankrike, Irland, Sverige och 
Storbritannien år 2004. Syftet med initiativtagarnas förslag till rambeslut var 
att underlätta straffrättsligt samarbete genom tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om bevarande av uppgifter.  Som ovan 
nämnts har opinionen inte varit odelat positiv till datalagringsdirektivet utan 
det har stött på patrull bland flertalet berörda instanser. Är förslaget förenligt 
med mänskliga rättigheter, är det proportionerligt i förhållande till EU:s 
rättsregler och om dessa frågor besvaras jakande - vart skall i så fall gränsen 
för åtgärden gå?  
 
Nedan ges en resumé av vad som hänt efter att initiativförslaget lades fram i 
syfte att förklara att oenigheten kring direktivets innehåll stundtals varit stor. 

5.1 Initiativförslaget 

Frankrike, Irland, Sverige och Storbritannien enades i sitt initiativförslag om 
att nya verktyg krävs for att organiserad brottslighet och terrorism ska kunna 
förebyggas, utredas, upptäckas och lagföras på lämpligt sätt. Det ansågs av 
initiativtagarna vara viktigt för att upprättandet av ett område för frihet, 
säkerhet och rättvisa enligt Amsterdamfördraget skall kunna genomföras. 
Säkrandet av uppgifter på allmänna kommunikationsnät om särskilda 
individer var inte tillräckligt, och skillnaderna mellan medlemsstaternas 
lagstiftning sågs försvåra det straffrättsliga och polisiära samarbetet.38 
Intrånget skulle inte strida mot internationella regler om intrång i 
privatlivet.39  

5.1.1 Vad omfattades av första förslaget? 

Initiativtagarna föreslog följande: 
Tillämpningsområde: Telefoni, SMS-tjänster, elektroniska mediatjänster, 
MMS-tjänster som ingår i en telefonitjänst, internetprotokoll inklusive e-
post, protokoll över internet, webben, filöverföring, nätöverföring, 
överföring av hypertext, rösttjänster över bredband och 
nätadressöversättningsuppgifter samt framtida teknisk utveckling som 
underlättar överföring av kommunikationer.  
Kommunikationens innehåll skulle inte omfattas. 
Syftet med lagringen: Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av 
brott och straffbara gärningar, särskilt organiserad brottslighet och terrorism 

                                                 
38 Rådsdokument 8958/04 skäl 1, 2, 3, 4, 10. 
 
39 Man hänvisar här till Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter av 
den 4 november 1950, Europarådets konvention nr 108 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av personuppgifter av den 28 januari 1981 samt direktiven 
95/46/EG, 97/66/EG och 2002/58/EG som gäller för rätten till skydd för privatliv och 
hantering av personuppgifter. 
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för att upprättandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa enligt 
Amsterdamfördraget skall kunna genomföras.  
Myndigheter som skall få tillgång till uppgifterna: Behöriga myndigheter 
från fall till fall i enlighet med nationell lagstiftning. 
Tillgång till uppgifter: Tillgång till uppgifterna skall ges för särskilda, 
uttryckligen angivna och berättigade ändamål av behöriga myndigheter 
Tillgång till uppgifter skall lämnas till annan medlemsstat i enlighet med de 
instrument för straffrättsligt samarbete som antagits enligt avdelning VI i 
EUF.   
Lagringsperiod: Minst 12 månader och max 36 månader men 
medlemsstaterna får själv bestämma om de vill införa längre bevarandetid 
om det utgör en nödvändig, lämplig och proportionerlig åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle. Alla uppgifter skall förstöras vid slutet av 
bevarandetiden, utom de uppgifter som det har medgivits tillgång till och 
som har säkrats. 
Bestämmelser om uppgiftsskydd- och säkerhet: Definieras i enlighet med 
direktiv 95/46/EG.40  

5.1.2 Europaparlamentets negativa respons 

Parlamentet förkastade initiativförslaget och grundade sin negativa 
inställning på flera olika aspekter. I första hand att valet av rättslig grund för 
att införa de nya reglerna för datalagring var felaktigt eftersom initiativet 
innehöll flera åtgärder som faller under såväl första som tredje pelaren och 
att det handlade om två separata områden. I förslaget fastställs bland annat 
tjänsteleverantörers skyldighet att bevara uppgifter, definitionen av 
uppgifter och hur länge uppgifter skall bevaras. Detta faller inom 
gemenskapsrättens område. Förslaget tog också upp tillgång och utbyte av 
sparade uppgifter inom medlemsstaterna. Här handlar det om ett gemensamt 
tillvägagångssätt på området straffrättsligt samarbete och därmed faller det 
under tredje pelaren.  För att vara giltig måste en gemenskapsrättslig lag 
antas på korrekt rättslig grund.41 Valet av rättslig grund bestämmer vem 
som involverad och vilken makt de har under lagstiftningsprocessen. Det är 
inte alltid klart vilken rättslig grund som ska användas när en ny åtgärd ska 
införas, därför gör kommissionen inledningsvis ofta strategiska val för att 
samla sympatisörerna till sitt nya förslag.42  
 
I andra hand opponerade sig parlamentet mot åtgärdens proportionalitet - 
parlamentet menade att förslaget eventuellt strider mot art 8 ERMK 
eftersom det är tveksamt om en begäran om dataövervakning och 
datalagring uppfyller samtliga tre grundläggande kriterier som framgår av 

                                                 
40 Rådsdokument 8958/04. 
 
41 Förslag till betänkande av den 18 april 2005, LIBE, 2004/0813 CSN. 
 
42 Gower, Jackie, editor, The European union handbook, 2nd editon, Fitzroy Dearborn 
Publishers, Devon, 2002 s. 218. Se också Europaparlamentets arbetsordning, 16:e uppl, juli 
2004, art 55.2. 
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art 8.2 ERMK. Dessutom tog parlamentet upp kostnadsaspekten. I initiativet 
togs inte påfrestningar för dem som berörs upp, medan parlamentet ansåg att 
det vid sidan om de stora ingreppen i skyddet för enskilda personers 
personuppgifter finns risk för att den europeiska 
telekommunikationsindustrin utsätts för enorma påfrestningar.43  

5.2 Kommissionens förslag 

Efter att det första datalagringsinitiativet förkastats av parlamentet fattade 
rådet beslut om att lyfta ärendet till en första pelarfråga och istället hänvisa 
till den inre marknadens fördelar av en harmonisering av regler för IT-
leverantörer. Kritik från medlemsstater har i olika sammanhang framförts 
mot att EU allt för långtgående använder sig av art 95 EGF för att motivera 
sina åtgärder. Mot den bakgrunden är det intressant att notera följande 
uttalande i motiveringen till avgörandet i målet om förbud mot 
tobaksreklam:44  
”en rättsakt som antas med stöd av art 95 EGF skall ha till syfte att förbättra 
villkoren för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion."45  
 
Kommissionens påföljande motförslag, på grundval av just art 95 EGF, var 
ur parlamentets synvinkel en välkommen utveckling. Kommissionen valde 
en rättslig grund som ger parlamentet möjlighet till medbeslutande. 
Initiativförslaget, som grundade sig på art 31.1c och 34.2b i EUF, gav 
däremot enbart parlamentet rätt att höras.46 Frågan om korrekt rättslig grund 
analyserades i kommissionens arbetsdokument.47 Slutsatsen i detta 
dokument var att ett direktiv om datalagring bör tas under första pelaren i 
enlighet med art 47 EUF som fastställer att bestämmelser i EUF inte får 
inverka eller stå i strid med EGF.  
 
Kommissionen framhöll att det är angeläget att snarast anta enhetliga EU-
bestämmelser på området lagring av datauppgifter. Skillnader i rättsliga, 
reglerande och tekniska bestämmelser i medlemsstaterna avseende lagring 
av trafikuppgifter utgör hinder för den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation, eftersom tjänsteleverantörerna ställs inför olika krav och 
villkor. Genom datalagringsdirektivet harmoniseras den skyldighet som 
leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
eller nät har att lagra vissa trafikuppgifter så att behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna kan få tillgång till dessa för att förebygga, utreda, avslöja 
och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet. Den 

                                                 
43 Förslag till betänkande av den 18 april 2005, LIBE, 2004/0813 CSN. 
 
44 C-376/98 domskäl 84. 
 
45 Allgårdh, Olof och Norberg, Sven, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU 
och i EG-rätt, 4:e uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004 s. 287. 
 
46 A6-0365/2005, yttrande från ITRE. 
 
47 SEK (2005)420 av den 22 mars 2005. 
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rättsliga grunden skall vara art 95 EGF48. Bestämmelserna på detta område 
bör därför harmoniseras i enlighet med art 14 i EGF.49 50

 
Frågan hamnade därmed hos kommissionen som insåg vikten av att 
grundligt motivera varför datalagring borde införas51. Kommissionen 
tryckte på att rådet uppmanat till dialog för att hitta lösningar på frågan om 
lagring av uppgifter samt efterlyste lagstiftning i kampen mot terrorism. Den 
pekade på att affärsmodeller och tjänsteutbud förändras, vilket leder till att 
trafikuppgifter inte alltid lagras i den utsträckning som de gjorts tidigare. 
Kommissionen framhöll också att den tekniska utvecklingen gör det svårare 
för myndigheterna att uppfylla sin skyldighet vad gäller att förebygga och 
bekämpa organiserad brottslighet och terrorism, och gör det enklare för 
kriminella att kommunicera med varandra.52  

5.2.1 Vad omfattades av förslaget? 

Kommissionen föreslog följande: 
Tillämpningsområde: trafikuppgifter från fast och mobil telefoni, internet, 
e-post och IP-telefoni, inklusive lokaliseringsuppgifter och samtal som inte 
har gått fram. 
Syftet med lagringen: Förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av 
allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.  
Myndigheter som skall få tillgång till uppgifterna: Behöriga myndigheter 
fastställs av medlemsstaterna. 
Tillgång till uppgifter: Ingår ej. 
Lagringsperiod: 12 månader för telefoni och max 6 månader för internet. 
Flexibilitet enligt art 15.1 i direktiv 2002/58/EG: Ger möjlighet till lagring 
av uppgifter för andra syften, men harmoniserade uppgifter för bekämpning 
av allvarliga brott. 

                                                 
48 Art 95.1 EGF: Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag 
skall följande bestämmelser tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall 
(...) besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra 
författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den 
att fungera. 
49  Art 14 EGF: Gemenskapen skall besluta om åtgärder i syfte att gradvis upprätta den inre 
marknaden (...) den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna 
i detta fördrag (...) 
 
50 KOM(2005)438 av den 21 september 2005. Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 
2002/58/EG, motivering punkt 1. 
 
51 En intressant reflektion är att kommissionen i sitt förslag konstaterar: Någon extern 
experthjälp har inte behövts. KOM 2005:438 s. 5. 
 
52 KOM 2005:438 s. 2-11 ff. Se också Kommissionens arbetsdokument SEK (2005) 420 av 
den 22 mars, 2005 s. 16 ff. 
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Bestämmelser om uppgiftsskydd: Inte nödvändigt, täcks av befintliga 
direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.53

5.2.2 Parlamentet om kommissionens förslag 

Kommissionens förslag om lagring av uppgifter överlämnades till 
parlamentet den 21 september 2005 för en första behandling i enlighet med 
medbeslutandeförfarandet. Parlamentet inledde omedelbart arbetet för att 
utarbeta en gemensam ståndpunkt och på så sätt bidra till att den 
kompromiss som det brittiska ordförandeskapet förordade, skulle kunna 
komma till stånd. Den sista möjligheten att anta en kompromiss vid första 
behandlingen var sammanträdesperioden mellan den 12:e och 15:e 
december 2005. För att göra det möjligt att rösta om ett förslag och finna en 
lösning på de kontroversiella frågorna tillsattes en arbetsgrupp som 
utarbetade ett kompromissändringsförslag under loppet av sju veckor.  I sitt 
betänkande erkänner parlamentet att det på grund av tidsfrister för 
översättning och andra faktorer resulterade i ett extremt påskyndat 
lagstiftningsförfarande. Detta innebar ont om tid för diskussioner och brist 
på översatta dokument och föredraganden skriver:  
 
"Det har inte heller funnits tid för en teknisk bedömning eller för en 
undersökning av följderna för den inre marknaden. Mot bakgrund av 
åtgärderna och planerna för en förbättrad lagstiftning inom EU får man 
hoppas att det förfarande som tillämpats för behandlingen av frågan inte 
blir regel. " 54

5.2.3 Parlamentets ändringar 

Efter att ha förhandlat fram en text med rådet så antog parlamentet en 
resolution om datalagring med 378 röster för, 197 emot och 30 nedlagda. 
Ändringsförslagen som slutligen antogs var en kompromiss och var 
följande: 
 
Syftet: Syftet med datalagringsdirektivet är att datauppgifterna ska vara 
tillgängliga för brottsutredande myndigheter vid utredning, avslöjande och 
lagföring av allvarliga brott. Kommissionen hade lagt till "förebyggande av 
brott", vilket togs bort av parlamentet. Många ansåg att begreppet 
förebyggande av brott är för vagt och kan leda till missbruk av systemet av 
nationella myndigheter. Parlamentet tog också bort orden "allvarliga 
kriminella lagöverträdelser som terrorism och organiserad brottslighet", för 
att istället använda termen "allvarlig brottslighet". 

                                                 
53 KOM 2005:438. 
 
54 A6-0365/2005 av den 28 november 2005. Betänkande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband 
med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och 
ändring av direktiv 2002/58/EG.  
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Period: Direktivet omfattar lagring av datauppgifter under minst 6 månader 
och max två år, jämfört med kommissionens förslag på ett år. 
Misslyckade uppringningsförsök: Direktivet ska inte omfatta misslyckade 
försök, vilket kommissionen föreslog.  
Kostnadsersättning: Parlamentet tog bort paragrafen som lade ansvaret för 
kostnadsersättning till IT-leverantörerna på medlemsstaterna.  
Olika typer av datauppgifter: Parlamentet stramade upp och preciserade 
vilka typer av data som ska lagras i art 4 i direktiv 2006/24/EG.55  
 

5.3 Röster för och emot datalagringsdirektivet 

Debatten kring datalagringsdirektivet har varit intensiv. Ideella 
människorrätts- och dataskyddsorganisationer, privatpersoner, tjänstemän på 
berörda myndigheter och politiker har velat få sin röst hörd. En sökning på 
ordet data retention på Google ger 84 900 000 träffar, och i denna avdelning 
har jag tagit mig friheten att välja ut samt korta ner inläggen. Även om 
texterna är högst subjektiva och inte alltid så väl underbyggda vidgar de 
enligt min synpunkt perspektivet och belyser aspekter som inte alltid 
framkommer i de formella dokumenten.  
 

5.3.1 Yttrande från ITRE angående KOM (2005)438 

Rent innehållsmässigt har kommissionens förslag till direktiv och rådets 
förslag till rambeslut samma målsättning. Båda syftar till att förstärka 
kampen mot terrorism och allvarliga brott genom lagring av vissa 
elektroniska kommunikationsuppgifter. ITRE anser dock att förslaget 
väcker många frågor kring aspekter utmärkande för kommunikations- och 
informationssamhället. För att kunna rättfärdiga de betydande konsekvenser 
och olägenheter som åtgärderna medför för medborgare och företag måste 
det bevisas att åtgärderna bidrar till att förbättra kampen mot terrorism och 
brottslighet. I praktiken har det visat sig att uppgifter som efterfrågas av 
brottsbekämpande myndigheter i regel inte är äldre än tre månader. 
Lagringstiderna bör anpassas till de verkliga behoven. Slutligen får 
parlamentet inte känna sig tvunget att handla brådskande i denna för 
medborgarna så känsliga fråga. Även om det finns en önskan om att avsluta 
detta lagstiftningsförfarande måste man lägga vikt vid en uttömmande 
diskussion, och därmed slå vakt om EU:s trovärdighet.56

 

                                                 
55 A6-0365/2005. Se också Fiche de procedure. 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5275032
 
56 A6-0365/2005, yttrande från ITRE. 
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5.3.2 Remissvar från EDPS angående KOM 
(2005)438 

Viss tillgång till adekvat trafik- och lokaliseringsdata kan vara viktiga 
verktyg för de myndigheter som skall upprätthålla den personliga 
säkerheten, men detta rättfärdigar inte automatiskt användningen av de 
föreslagna åtgärderna. Förslaget kommer i hög grad påverka skyddet av 
personlig data, och om man bara analyserar förslaget utifrån denna aspekt 
bör det inte vara tillåtet att lagra information. Direktiv 2002/58/EG har en 
säger att all data relaterad till en viss kommunikation måste förstöras så fort 
den inte behövs, och det är väldigt viktigt att förslaget respekterar 
fundamentala rättigheter. En lagstiftningsåtgärd som riskerar att skada det 
gemenskapsrättsliga skyddet i allmänhet eller Europadomstolens rättspraxis 
i synnerhet är inte bara oacceptabel, den är olaglig. Omständigheterna i 
samhället kan ha ändrats med hänvisning till terroristattackerna, men detta 
bör inte leda till att skyddet för mänskliga rättigheter äventyras. Denna 
utveckling kan också leda till störningar på den inre marknaden, och leda till 
stora kostnader.57  
 

5.3.3 Data Protection Working Party angående KOM 
(2005)438 

Lagring av trafikdata inkräktar på den okränkbara, fundamentala rätten till 
konfidentiell kommunikation i art 8 ERMK. I ett demokratiskt samhälle kan 
dessa ingrepp endast rättfärdigas om det är nödvändigt ur nationellt 
perspektiv. Draget till sin spets innebär direktivet att man kan kartlägga alla 
kontakter och relationer som invånarna upprätthåller. Europadomstolen har 
påpekat att hemlig övervakning riskerar undergräva och förstöra 
demokratins grund och stater får inte ta till vilka vapen som helst i kampen 
mot spionage eller terrorism. Alla restriktioner gällande rätten till 
konfidentiell kommunikation måste baseras på akuta behov, ska bara tillåtas 
i undantagsfall och måste omgärdas av adekvata säkerhetsåtgärder. 
Terrorism kännetecknar ett av samhällets största utmaningar. Regeringar 
måste besvara utmaningen på ett sätt som effektivt möter invånarnas krav på 
att få leva i fred och säkerhet - men utan att underminera deras individuella 
mänskliga rättigheter som är hörnstenar i en demokrati. The Working 
Party58 ifrågasätter om rättfärdigandet av en obligatorisk och generell 
datalagring har grundats på väsentliga fakta.59  

                                                 
57 Opinion of the EDPS, Introduction punkt 2, 3, 19 samt II General observations punkt 8. 
 
58 Arbetsgruppen har inrättats genom art 29 i direktiv 95/46/EG och är EU:s oberoende 
rådgivande organ när det gäller uppgiftsskydd och skydd av privatlivet. Dess uppgifter 
fastställs i art 30 i samma direktiv och i art 14 i direktiv 97/66/EG . 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp113_en.pdf  
 
 
59 Opinion/2005, on the proposal (...)1868/05/EN WP113 
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5.3.4 EDRI angående KOM (2005)438 

EDRI60 anser att datalagringsdirektivet är: 
Onyanserat - information om varje telefonsamtal vi ringer, varje plats vi 
reser till, varje kommunikationservice vi nyttjar, varje mejl som vi skickar 
och tar emot kommer att sparas. Aldrig förr har demokratiska myndigheter 
haft denna typ av information i sin hand. Rådet vägrar införa restriktioner 
som garanterar att uppgifterna endast sparas och görs tillgänglig vid 
utredningar av allvarliga brott och organiserad brottslighet.   
Olagligt - ERMK garanterar varje individ rätten till respekt för hans eller 
hennes privatliv, utom vid uttryckligen godtagbara skäl. Datalagring 
resulterar i en enorm registrering av varje individs aktiviteter och gör det på 
ett urskiljningslöst sätt även om alternativa och mer proportionella 
övervakningsmöjligheter finns. En policy om bevarande av uppgifter finns i 
många stater, men rör då en så kallad "quick freeze-metod" där endast 
specificerad data angående specificerade personer kan tillåtas vid 
specificerade utredningar.  
Illusoriskt - svårigheterna med att finna individen bakom 
kommunikationsuppgifterna har ökat på grund av förbetalda mobiltelefoner 
och trådlösa, icke lösenordsskyddade internetuppkopplingar. Policyn kan 
också kringgås genom användning av så kallade hotmail- eller 
Googlekonton.  
Illegitimt - datalagringspolicys har avslagits av bland annat USA och 
Kanada. De europeiska protesterna har varit högljudda och argumenten mot 
både resonerande och berättigade.61  
 

                                                                                                                            
 
 
60 EDRI grundades 2002 av 21 privata och civila organisationer från 14 europeiska länder 
för att försvara medborgerliga fri- och rättigheter i informationssamhället. Syftet med 
organisationen är att samverka kring frågor som rör lagstiftning kring internet, upphovsrätt 
och rätten till privatliv. Organisationen har varit en högljudd kritisk röst i 
datalagringsdebatten. 
EDRI och XS4ALL, internettjänsteföretag i Nederländerna, lade under hösten 2005 ut en 
protestlista på internet som resulterat i över 58 000 offentliga signaturer. 
http://wiki.dataretentionisnosolution.com:81/index.php/Main_Page
Se också www.statewatch.org/news/2005/nov/retention-info-nov14.pdf  
 
61 "Data retention is invasive, illegal, illusory and illegitimate", publicerad 14 november 
2005, på Privacy Internationals hemsida. Läs mer om Privacy International, en organisation 
med kontor i London och Washington D.C, bevakar statliga intrång i mänskliga rättigheter 
på www.privacyinternational.org/  
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5.3.5 Civil society letter to MEP:s on mandatory data 
retention 

Ett 80-tal undertecknande organisationer och nätverk uppmanar parlamentet 
att förkasta kommissionens förslag. Datalagringsdirektivet kommer att 
innebära en oåterkallelig förändring för de civila fri- och rättigheterna inom 
EU. I och med att varje mänsklig aktivitet som företas generar spår i dagens 
informationssamhälle så kan våra förflyttningar, våra val, vår interaktion 
med andra rutinmässigt kontrolleras via offentliga eller privata databaser. 
EDRI påpekar att EU var först i världen med att etablera skydd för dessa 
uppgifter genom att begränsa insamling, behandling och tillgång till 
informationen. Men nu kräver rådet att parlamentet skall återgå till tidigare 
position och istället bli världsledande i massövervakning av människors 
aktiviteter. Processen för införandet av direktivet fortlöper i hemlighet, 
överenskommelser sluts utan noggrann utredning och i hög fart eftersom 
rådet fruktar en öppen och demokratisk debatt i frågan.62  
 

5.3.6 EuroCop angående initiativförslaget 

Heintz Keifer, presidenten för EuroCop63, är i sitt pressmeddelande mycket 
skeptisk till om direktivets förslag verkligen kommer att underlätta för 
brottsutredande myndigheter. Med hänvisning till tekniska experter som 
flaggat för att det kan bli problematiskt att lagra så stora mängder data, och 
att en enkel sökning kan komma att ta flera år så tror han att förväntningarna 
bör nyanseras. Trots att sökningsprocessen kan skyndas på genom ökade 
resurser kommer det att vara fortsatt enkelt för de kriminella att undgå 
upptäckt, bland annat genom förbetalda mobiltelefonkort.  
- EU vill få medborgarna att tro att EU skyddar dem från allvarliga brott och 
terrorism. Datalagringsdirektivet kommer kräva enorma ansträngningar men 
det resulterar på sin höjd i att man så smått irriterar kriminella och 
terrorister.64  
 

5.3.7 Bodström: "Sverige ingen kontrollstat"  

Sverige kommer på inget sätt att bli en kontrollstat av östtysk modell. Glöm 
inte bort att de åtgärder som vi genomför handlar om att stärka brottsoffrens 
integritet. Om polisen ska kunna lösa och förhindra brott måste den ha 
                                                 
62 http://www.statewatch.org/news/2005/dec/ep-let-dat-ret.htm
 
63 EuroCop, som grundades i november 2002 i Roskilde, är en oberoende 
paraplyorganisation för 29 polisorganisationer från 21 länder i Europa. Högkvarteret finns i 
Luxemburg och ska representera 600 000 europeiska polismän inför EU:s medlemsstater 
samt inför rådet. www.eurocop-police.org/about%20eurocop/about.htm
 
64 Keifer, Heintz, presidenten for European Confederation of Police, Luxembourg 2 juni 
2005. 
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möjlighet till buggning, hemlig avlyssning och teleövervakning, lagring av 
teleuppgifter och DNA. Staten har ett ansvar att skydda sina medborgare 
och en skyldighet att bekämpa brottsligheten. Vi kan inte, år efter år, 
stillasittande beklaga att det är så få brott som klaras upp. Idag har vi flest 
poliser i Norden - även per invånare - men vi har de sämsta verktygen för 
polis och åklagare. Enligt polisen i Skåne har grovt kriminella danskar 
därför flyttat från Danmark till Sverige. Detta kan vi inte acceptera. Med de 
förslag som vi nu lägger fram kommer vi på inget sätt att bli en kontrollstat 
av östtysk modell. Istället hamnar vi på en lagstiftning i nivå med våra 
grannländer Finland, Danmark och Norge. Det tycker jag är en fullständigt 
klar utveckling. Kampen mot brott får naturligtvis endast ske med 
demokratiska medel. Även misstänkta personers rättssäkerhet och integritet 
måste beaktas i varje enskilt lagförslag. Men vi tycker inte att det räcker. 
Om polis och åklagare skall få de medel som de behöver för att bekämpa 
grov brottslighet måste också kontrollen av deras tvångsåtgärder öka. Det 
finns inte en motsättning mellan att öka effektiviseringen av polis och 
åklagares möjligheter att bekämpa brott och att stärka rättssäkerheten för 
den enskilde. Tvärt om, det går hand i hand.65

 

5.3.8 Flyghed och Garefelt: "Upp till bevis, 
Bodström" 

Det finns inga belägg för att datalagring är effektivt mot grov organiserad 
brottslighet. Thomas Bodström bör också visa att det är en acceptabel 
kränkning av integriteten. Innan några ingrepp i medborgarnas fri - och 
rättigheter införs måste ett antal krav vara uppfyllda. 
1. Hot. Finns det några uppgifter om att nya eller gamla hot fått ökad 
aktualitet? Existerar det några tillförlitliga och kontrollerbara belägg? 
2. Skada. Blir skadan stor om hoten realiseras? 
3. Effektivitet. Finns det belägg för att motmedlet är effektivt mot det 
aktuella hotet? Och står i så fall effektiviteten i proportion till kostnaden? 
4. Proportionalitet. Är det med avseende på hot, skada och effektivitet en 
proportionerlig integritetskränkning? 
Visst har Bodström rätt i att det finns brottslingar som orsakar både verkliga 
och allvarliga skador. Det rättfärdigar dock inte införandet av ineffektiva 
och oproportionella åtgärder. Vi vill att Bodström presenterar det 
faktaunderlag han har för att införa kontroll av data- och teletrafik. Beläggen 
vi efterlyser ska inte utgöras av de enstaka fall som Bodström brukar nämna 
i dessa sammanhang. Vi är inte ensamma om vår kritik. Datainspektionen 
gör tummen ner för direktivet. Mobiloperatörernas europeiska 
branschorganisation (GSME) är starkt kritiskt mot datalagring. Enligt denna 
organisation, som representanter 148 mobiloperatörer i Europa, är det inte 

                                                 
65  Bodström, Thomas, justitieminister,  SvD Brännpunkt 18 februari 2006. 
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nog med att systemet kommer att bli dyrt, det är dessutom ineffektivt 
eftersom det är tämligen lätt att kringgå åtgärderna.66

 

5.3.9 Ahlstrand: "Brösttoner om Bodström"  

De lagförslag som justitieminister Thomas Bodström presenterat hotar 
varken demokratin eller personlig integritet. Mycket av det som sägs i 
debattens mest uppskruvade tonläge är inte korrekt. De lagförslag och 
lagändringar som föreslås tål att ingående diskuteras, vägas för och emot, 
men hotar i grunden inte demokratin, rättssäkerheten, integriteten eller den 
personliga friheten. Visst, allt kan missbrukas. Men vi bör inte gärna avstå 
från vettiga och välavvägda metoder därför att det kan finnas personer som i 
det enskilda fallet gör fel. Istället bör vi ha förnuftiga 
utvärderingsinstrument och kontrollmöjligheter. Tyvärr innebära 
brösttonerna, överdrifterna, insinuationerna och osanningarna att bärkraftiga 
invändningar försvinner i bruset. Ingen motpart lyssnar till den som bara 
framför invektiv.67  
 

5.3.10 Riksåklagaren m.fl: "Sluta måla upp 
falska bilder av övervakarstaten"  

Ofta är det bara avlyssning och kartläggning av telefonsamtal och e-post 
som kan förhindra eller lösa grova brott. Välorganiserade yrkeskriminella 
har anpassat sig till de lagar och den teknik som finns i dag. Därför måste vi 
ha moderna och effektiva verktyg och ha rätt att kränka människors 
integritet i kampen mot den grova brottsligheten. Kritikerna måste sluta att 
måla upp osanna skräckbilder av övervakarstaten och istället förklara hur vi 
ska stoppa den grova brottsligheten utan nya hjälpmedel. Glöm inte att även 
brottsoffer utsätts för integritetskränkningar. 
 
I debatten har den viktiga diskussionen om behov och effektivitet kommit 
bort. Istället för en saklig debatt framställs det i svepande ordalag som att 
snart sagt varje medborgares låtande och görande ska kartläggas. Det är en 
grovt missvisande beskrivning som enligt vår uppfattning har inneburit att 
diskussionen fokuserar på fel frågor. Rättsväsendet måste få anpassa sig 
efter hur brottsligheten utvecklas och agerar. Att i efterhand kunna kartlägga 
misstänkta personers telefon- och e-postanvändning - vilka de har varit 
kontakt med samt när, varifrån och under hur lång tid - kan i många fall vara 
avgörande bevis i domstol. EU-förslaget om lagring av elektronisk 
kommunikation är alltså inte något nytt tvångsmedel utan handlar om att 

                                                 
66 Flyghed, Jan, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Garefelt, Jan, it-
utvecklare, SvD Brännpunkt 28 januari 2006.  
 
67 Ahlstrand, Thomas, åklagare, SvD Brännpunkt 5 februari 2006.  
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genom lagstiftning garantera att det som teleoperatörerna i dag gör frivilligt 
ska vara obligatoriskt i framtiden. 
Vi som dagligen arbetar mot den grova brottsligheten vet att behovet av det 
som föreslås är stort och att det skulle bli effektivt, men naturligtvis ska alla 
tvångsmedel utövas under rigorös kontroll. Beslut ska fattas av domstol och 
det skall finnas möjlighet att i efterhand kontrollera hur polis, åklagare och 
domstolar hanterat sina långtgående befogenheter.68

 
I och med att kapitel 5 avslutas så lämnas det mer politiska perspektivet som 
i juridiska sammanhang med visst fog kan kallas för ostrukturerat. 
Uppsatsen övergår till en mer formell och strikt betraktelse av direktivet där 
argument för och emot kan hämtas från ERMK och EG-rättsliga principer.    
 
 

                                                 
68 Wersäll, Fredrik, Riksåklagare, Strömberg, Stefan, Rikspolischef, Bergenstrand, Klas, 
generaldirektören för SÄPO, DN Debatt 11 februari 2006. 
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6 Datalagringsdirektivet kontra 
ERMK art 8 

Utmaningen i att analysera datalagringsdirektivets förenlighet med ERMK:s 
krav på respekt för privatliv och korrespondens ligger i att det aldrig tidigare 
fattats ett lika omfattande beslut om lagring av uppgifter. Direktivet är så 
purfärskt att det i skrivande stund inte hunnit träda i kraft och därmed aldrig 
varit uppe för behandling i en domstol. Det går därför inte att dra några 
entydiga slutsatser, däremot kan direktivets innehåll och fömodade 
konsekvenser ställas mot befintlig rättspraxis i syfte att utkristallisera några 
generella utgångspunkter. Kapitel 6 och 7 avser ge underlag till besvarandet 
av frågan "vart går gränsen då det gäller respekt for EU-medborgarnas 
integritet?" 
 
Enligt min mening bör man vid studiet av de juridiska rättesnören som finns 
på detta tema dels beakta den enskildes rättigheter enligt ERMK, dels 
försöka finna ut om direktivet kommer att anses lagenligt med hänvisning 
till EG-rättens rättsprinciper. Kommande avsnitt genomsyras av ett fokus på 
individens rättigheter i förhållande till det offentliga. Kapitel 6.1 riktar 
särskilt strålkastaren mot ERMK, med tyngdpunkt på respekt för privatliv 
och korrespondens i art 8 och på hur konventionen påverkat det svenska 
rättssystemet.  

6.1 Sverige och Europakonventionen 

Skyddet för de mänskliga rättigheterna utgör en central rättsprincip inom 
EU och ERMK gäller sedan 1953 som svensk lag i Sverige.69

Det lagstiftningsarbete som lett fram till den svenska inkorporeringen av 
Europakonventionen har varit nära kopplad till frågan om förstärkt fri- och 
rättighetsskydd inom ramen för regeringsformens fri- och rättighetskapitel 
och omfattningen av domstolarnas lagprövningsrätt. Ett grundläggande skäl 
till de svenska statsmakternas beslut att inkorporera Europakonventionen 
torde också ha varit det svenska närmandet till EG/EU, tillkomsten av EES-
avtalet och den svenska ansökan om medlemskap.  
 
I Sverige har man inte varit beredd att ge Europakonventionen status som 
grundlag, en lösning som i och för sig hade varit fullt möjlig.70 

                                                 
69 Förarbetena utgörs av SOU 1993:40 del B, Fri- och rättighetsfrågor. Inkorporering av 
Europakonventionen, delbetänkande av Fri- och rättighetskommittén (Cit:SOU 1993:40 B), 
prop. 1993/94:117, inkorporering av Europakonventionen och andra rättighetsfrågor samt 
Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU24. Se vidare prop. 1997/98:107, En ny 
Europadomstol. 
 
70 Bernitz, Ulf, Sverige och Europarätten, Norstedts juridik AB, Stockholm 2002 s. 139, 
144, 151. 
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Europakonventionen har däremot fått grundlagsförankring i 
regeringsformens fri-och rättighetskapitel genom en ny bestämmelse, RF 
2:23 och ställning såsom lag i Sverige. Konventionen skall alltså tillämpas 
av svenska domstolar och myndigheter, men införlivandet har gjorts på ett 
sätt som inte ger konventionen något generellt företräde framför lagar 
antagna av riksdagen.71  

6.2 Allmänt om Europakonventionen 

ERMK72 med tilläggsprotokoll slår fast de fri- och rättigheter som 
konventionsstaterna, däribland alla EU:s medlemsländer, har enats om skall 
vara tillförsäkrade varje person som befinner sig under deras jurisdiktion. 
Ett ärende angående en konventionsstats kränkning av konventionen 
anhängiggörs i regel vid Europadomstolen av en enskild, fysisk eller 
juridisk person.73 Europadomstolen har över åren utvecklat en omfattande 
rättspraxis som kommit att sätta standarden i Europa för fri- och 
rättighetsskyddet och därmed har ett överstatligt system etablerats. 
Medlemsstaterna är skyldiga att rätta sig efter domstolens utslag i alla de 
mål där de är parter. Domstolen har möjlighet att utdöma skadestånd till 
förfördelad part.74  
 

6.3 Förbud mot ingrepp och plikt till positivt 
handlande 

Systematiken kring de mänskliga rättigheterna innefattar en distinktion 
mellan de traditionella mänskliga rättigheterna - ofta kallade de 
medborgerliga och politiska rättigheterna - och de sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheterna. ERMK skyddar i princip bara de medborgerliga och 
politiska rättigheterna.75  
 
Primärt innebär art 8 att staten ska avhålla sig från ingrepp i den skyddade 
rättigheten. Sådana ingrepp består vanligen av åtgärder i enskilda fall men 
kan också gälla generella inskränkningar i människors frihet att forma sin 
                                                 
71 Bernitz, Ulf och Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002 s. 128. 
 
72 Lag (1994:1219). 
 
73 Ärenden om kränkning kan också anhängiggöras av annan konventionsstat, en möjlighet 
som dock endast utnyttjats i flagranta fall. 
 
74 Bernitz, Ulf, Sverige och Europarätten, Norstedts juridik AB, Stockholm 2002 s. 139. 
 
75 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002 s. 263 Se också Malanczuk, Peter, Akehurst´s Modern Introduction to 
international law, 7:e uppl, Routledge, Suffolk 1997 s. 209 ff. 
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tillvaro. Men art 8 gäller inte bara ingrepp utan ålägger också staten att vidta 
positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Sådana positiva 
åtgärder kan utgöras av lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i 
särskilda situationer. Även utan att det förekommit något ingripande mot 
från en myndighet eller en offentlig tjänsteman kan staten således ibland 
bryta mot art 8 genom att tolerera en föreliggande situation eller genom att 
inte skapa ett tillräckligt rättsligt skydd. Staten kan då bli ansvarig för sin 
underlåtenhet. De krav som ställs på staten måste dock vara rimliga. Vad 
som i huvudsak kan förväntas är att staten utfärdar lagar och förordningar 
som ger ett tillfredsställande skydd åt privatliv, familjeliv, hem och 
korrespondens.  

6.4 Ingrepp i den skyddade rättigheten 

Har staten ingripit i den av art 8 skyddade rättigheten gäller det att avgöra 
om ingreppet omfattas av undantagsbestämmelsen i art 8.2. Är så inte fallet 
är ingreppet konventionsstridigt. 
Undantagsbestämmelsen är konstruerad på så sätt att tre villkor måste vara 
uppfyllda för att ett ingrepp ska vara förenligt med 8.2: 
 
Ingreppet måste vara lagligt  
 
Kravet på lagenlighet innebär i första hand att inskränkningen måste ha stöd 
i inhemsk lag, men det krävs därutöver att denna lag uppfyller rimliga 
anspråk på rättssäkerhet, "the rule of law". Lagen måste ge skydd åt 
godtycke. Den måste vara tillgänglig för allmänheten, och den måste vara 
utformad med erforderlig precision så att inskränkningarna i den 
grundläggande konventionsrättigheten är i rimlig utsträckning förutsebar. 
En nationell lag, som ger de rättstillämpande organen ett tolkningsutrymme 
och en rätt till skönsmässig prövning är emellertid inte oförenligt med 
kravet på förutsebarhet, under förutsättning att gränserna för den 
skönsmässiga bedömningen är tillräckligt klara för att ge individen skydd 
mot godtyckliga ingrepp. 
 
Ingreppet måste vara ägnat att tillgodose något av de i art 8.2 uppräknade 
allmänna eller enskilda intressena 
 
Statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, 
förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa eller moral, skydd för 
andra personers fri-och rättigheter anses som legitima intressen. 
 
Ingreppet måste vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att 
tillgodose detta intresse 
 
Uppräkningen i art 8.2 av legitima ändamål är omfattande och de olika 
ändamålen är allmänt formulerade. Det är därför i de flesta fall möjligt att 
hänföra ett ingrepp till någon av dessa kategorier. Vad som däremot i många 
fall framstår som osäkert är om kravet på att ingreppet är nödvändigt är 
uppfyllt. När det gäller detta krav har Europadomstolen framhållit att ordet 
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"nödvändigt" i detta sammanhang inte är synonymt med "oundgänglig". 
Vad som krävs är däremot att det föreligger ett "angeläget samhälleligt 
behov.  
 
Inskränkningen i den grundläggande rättigheten måste vidare stå i 
proportion till det syfte som skall tillgodoses genom inskränkningen. Varje 
konventionsstat har själv en viss frihet (margin of appreciation) att avgöra 
om en inskränkning är nödvändig, men statens frihet därvidlag är inte 
obegränsad och Europadomstolen förbehåller sig rätten att övervaka om 
friheten utnyttjas på ett rimligt sätt. Konventionsstaternas frihet är dock inte 
lika stor i alla de ändamål som anges i art 8.2. När det exempelvis gäller 
vissa av de allmänna intressena som kan motivera inskränkningar i 
grundläggande rättigheter är det naturligt att de nationella organen ges 
vidsträckt frihet. Så är fallet till exempel när det är fråga om statens 
säkerhet, eftersom det rör sig om ett intresse av fundamental betydelse för 
varje konventionsstat. Europadomstolens kontroll blir därmed mindre 
omfattande.76  

6.5 Respekt för privatlivet 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 
sin korrespondens.  
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet 
annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, 
landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 
eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 
rättigheter.77

 
Respekt för privatlivets helgd återfinns också i EU:s rättighetsstadga art 7 
samt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art 12.78 
Ingrepp i någons korrespondens omfattar enligt denna artikel övervakning 
av såväl telefon som e-post och annan elektronisk kommunikation.79   
 
I samtliga dokument som rör datalagringsdirektivet konstateras att rätten till 
respekt för privatlivet berörs av de föreslagna åtgärderna, men att ingreppet 

                                                 
76 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002 s. 261-264. 
 
77 Art 8 ERMK. 
 
78 Art 12. Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem 
eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till skydd mot 
sådana ingripande och angrepp. 
 
79 Alfredsson, Gudmundur och Eide, Asbjörn, edtitors, The universal declaration of human 
rights, A common standard of achievements, Kluwer Law International, Haag, 199 s. 251. 
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inte går utöver vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Men 
rätten till privatliv är en svårdefinierad rättighet med många aspekter. 
Många företeelser kan hänföras till privatlivet och först genom rättspraxis 
kan begreppet få en något tydligare avgränsning.  
 
Det finns åtskilliga straffprocessuella tvångsmedel som innefattar ingrepp i 
den privata sfär som art 8 är avsedd att skydda. Dit hör åtgärder som 
telefonavlyssning, brevkontroll och husrannsakan. Tvångsåtgärder kan, med 
hänvisning till nationella intressen och säkerhet, ge stater en bred "margin of 
appriciation" och det krävs i regel bevis för att myndigheter gjort uppenbara 
fel vid användningen av tvångsåtgärder.80  
 
I nästa avsnitt redogörs för ERMK:s praxis för olika typer av tvångsåtgärder 
i förhållande till respekten förtrolig korrespondens, avgörande för 
bedömningen av datalagringsdirektivets förenlighet med ERMK. 

6.6 Respekt för förtrolig korrespondens 

Vid en analys av datalagringsdirektivets intrång i den personliga sfären är 
det framförallt rätten till förtrolig korrespondens som aktualiseras.  
Med korrespondens avses i ERMK olika former för överföring av 
meddelande mellan individer. Korrespondens refererar primärt till skriftlig 
kommunikation.81 Dit är således att hänföra inte endast befordran av brev 
och andra försändelser med post utan också telefoniska och telegrafiska 
kommunikationer samt överförande av meddelanden med hjälp av radio och 
datorer som e-post och SMS. Såväl telefonavlyssning som brevkontroll är 
alltså ingrepp i rätten till respekt för korrespondens men berör också den 
allmänna rätten till respekt för privatlivet.82

 

6.6.1 Telefonavlyssning 

Datalagringsdirektivet är begränsat till att lagra information om när, 
varifrån, hur länge och vilka personer som kommunicerade med varandra. 
Alltså berörs inte innehållet av korrespondensen.  
 
Europadomstolen har i många fall haft att bedöma om telefonavlyssning, 
som alltså innefattar kommunikationens innehåll. En första fråga har varit 
om ingreppet varit föreskrivet i lag, och i flera fall har slutsatsen varit att 

                                                 
80 Reid, Karen, A pracititioner´s guide to the convention on human rights, Sweet and 
Maxwell, London 1998 s. 287. 
 
81 Jacobs, Francis G and White, Robin C.A, The European convention on human rights,  
2nd edition, Clarendon Press, Oxford 1996 s. 207. 
 
82 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002 s. 270. 
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detta krav inte är uppfyllt. Det har ibland berott på att det helt saknats en lag 
om telefonavlyssning, men i de flesta fall har befintliga bestämmelser varit 
så oklara eller allmänt formulerade att tillämpningen av dem inte varit 
rimligt förutsebar. 
 
Telefonavlyssning syftar till att uppfånga samtal mellan personer som utgår 
från att de kan tala förtroligt med varandra om privata angelägenheter. Av 
ännu mer integritetskränkande natur är så kallad buggning, det vill säga 
direkt avlyssning av samtal i bostad eller i annan privat lokal. Även 
buggning av telefoner på arbetsplatser eller i offentliga lokaler är normalt att 
inse som ingrepp i den i art 8 skyddade rättigheten.83  
 
Större delen av ERMK:s praxis är koncentrerad på åtgärdernas konformitet 
med "the rule of law" - det vill säga att inskränkningar i fri- och rättigheter 
måste vara tillgängliga och förutsebara samt innefatta säkerhetsåtgärder mot 
missbruk. I Malone84, där både telefon och post övervakats samt en apparat 
som avläser vilka nummer som ringts, när och hur länge de pågått använts, 
ansågs inte ingripande åtgärder vara tillräckligt tydligt inkorporerade i de 
nationella lagarna.85 Europadomstolen konstaterade att de engelska 
rättsnormer som reglerade ingreppet i den av art 8 skyddade rättigheten var 
dunkla och kunde tolkas på olika sätt. Kravet på tydlighet hos lagen ansågs 
inte vara uppfyllt och ingreppet hade därför inte företagits i enlighet med 
lag. En registrering av telefonnummer som hade företagits ansågs inte 
heller ha svarat mot kravet på laglighet på grund av otydligheten hos de 
regler som tillämpats.  
 
I Amann mot Schweiz86 gällde målet telefonavlyssning avseende en person 
som blivit uppringd av sovjetiska ambassaden, och grunden för 
avlyssningen var nationella säkerhetsintressen. Men de bestämmelser som 
låg till grund för avlyssningen var mycket allmänt utformade och det fanns 
inget skydd för personer som blivit uppringda av någon vars telefon stod 
under övervakning. Registreringsuppgifterna hade inte heller förstörts sedan 
det klarlagts att Amann inte hade begått något brott. Laglighetskravet i art 
8.2 var i detta fall inte uppfyllt. 
 
I P.G och J.H mot Förenade Konungariket87 hade polisen i spaningssyfte 
inhämtat upplysningar från ett telefonbolag om de telefonnummer med vilka 

                                                 
83 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002 s. 271. 
 
84 8691/79 Malone v. Förenade Konungariket. 
 
85 Reid, Karen, A practitioner´s guide to the convention on human rights, Sweet and 
Maxwell, London 1998 s. 284. 
 
86 27798/95 Amann v. Schweiz. 
 
87 44787/98 P.G och J.H v. Förenade Konungariket. 
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en viss telefonapparat hade varit förbunden. Detta ansågs vara en legitim 
åtgärd för vilken det också fanns tillräckligt lagstöd. 
 
Ett principiellt viktigt avgörande, i vilket Europadomstolen behandlat 
problemen kring telefonavlyssning med syfte att skydda statens säkerhet är 
Klass m.fl. mot Tyskland88. Domstolen behandlade i sin dom särskilt 
behovet av kontroll av en åtgärd som vidtas utan att den närmast berörde i 
förväg informeras därom. Domstolen konstaterade att telefonavlyssning får 
komma till användning enligt art 8.2 när detta är nödvändigt för att skydda 
de demokratiska institutionerna. Telefonavlyssning får således användas för 
att motverka spioneri och terrorism, men det måste finnas en effektiv 
kontroll av att systemet inte missbrukas. I det här fallet fann domstolen att 
det tyska rättssystemet vara strikt och tydligt samt innefattade tillräcklig 
säkerhetskontroll vid användning av tvångsåtgärder.89

 
Är då art 8 tillämplig på alla slags telekommunikation och e-post? Ja, att 
artikeln är tillämplig då det gäller telefonkonversation oavsett om samtalet 
sker från arbetsplatsen eller hemifrån bekräftas i Halford v. 
Storbritannien.90 I detta fall fanns inget bevis för att Halford visste om att 
telefonen på hennes arbetsplats kunde vara bevakad. Hon hade därför 
anledning att tro att kunde ringa ett privat samtal.91

6.6.2 Brevkontroll 

Kontroll av skriftliga meddelanden kan ta sig olika former. Kontrollen kan 
syfta till att enbart säkerställa att ankommande eller avgående försändelser 
inte innehåller farliga eller på annat sätt otillåtna föremål. Men i många fall 
är kontrollen mer omfattande och innefattar läsning, generellt eller genom 
stickprov, av ankommande eller avgående post varvid syftet kan vara att 
samla bevis om begångna brott eller att förebygga brott på planeringsstadiet.  
 
Frågor om brevkontroll har ofta uppkommit beträffande personer som 
avtjänat frihetsstraff eller av annan anledning varit berövade friheten. Att 
vissa inskränkningar kan vara försvarliga i fråga om sådana personers rätt 
till kommunikation med andra är tydligt, men de får inte gå längre än vad 
som är lagligt och kan anses nödvändigt med hänsyn till syftet med 
frihetsberövandet och de omständigheter under vilka de verkställs.92

                                                 
88 5029/71 Klass m.fl. v. Tyskland. 
 
89 Reid, Karen, A pracititioner´s guide to the convention on human rights, Sweet and 
Maxwell, London 1998 s. 284. 
 
90 1997-III 1004  Halford v. Storbritannien (1997) 24 EHRR 523. 
 
91 Mowbray, Alistair, European Convention on Human Rights, The Bath Press, Bath 2001 
s. 388 p.44. 
 
92 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002 s. 273. 
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I Erdem mot Tyskland93 hade en speciell tysk lagregel tillämpats som gav 
möjlighet att i terroristmål övervaka kontakter mellan en tilltalad och dennes 
advokat. Denna bestämmelse hade en precis utformning och var kringgärdad 
av tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier, varför Europadomstolen fann att 
kontrollen av korrespondens med Erdems advokat inte stått i strid med art 8 
ERMK. 
 
När det handlar om post, eller e-post som datalagringsdirektivet rör, så 
behandlar huvudsakligen de prejudicerade domarna fångars rätt till 
korrespondens. Europadomstolen har konstaterat att fångar, med få 
undantag, alltid har rätt att korrespondera med sin advokat utan risk för 
övervakning.94  
 

6.6.3 Insamling av datauppgifter 

Vad gäller personliga datauppgifter så är insamling och lagring av dessa inte 
i sig själv i strid med art 8 ERMK, detta gäller även om personen ifråga inte 
har någon kriminell bakgrund. Men om uppgifterna vidarebefordras till 
tredje part är det en klar kränkning av privatlivet om det inte kan rättfärdigas 
med hänvisning till art 8.2 ERMK, som i Leander v. Sverige.95 
Brottsregister kan till exempel rättfärdigas under art 8.2 eftersom det är 
befogat ur nationellt säkerhetsintresse eller för brottsprevention.96  
 

6.6.4 Information om privata förhållanden 

I Rotaru mot Rumänien97 hade viss information hos säkerhetstjänsten 
åberopats mot Rotaru i ett ärende om hans pensionsrättigheter. Lagen som 
tillät registrering innehöll inga preciseringar om vilken information som fick 
registreras, under vilka omständigheter registrering skulle ske, vilket 
förfarande som skulle tillämpas och under vilken tid de registrerade 
uppgifterna skulle bibehållas. Det angavs inte heller vem som skulle ha 
tillgång till dessa uppgifter och hur informationen fick användas. Inget 
kontrollsystem hade upprättats och kravet på att ingrepp skall ske i enlighet 
med lag var därmed inte uppfyllt.  
 

                                                                                                                            
 
93 3821/97 Erdem v. Tyskland. 
 
94 Clements, L.J, Mole, Nuala and Simmons, Alan, Taking a case under the Convention, 
2nd edition, Sweet & Maxwell, London 1999 s.  183. 
 
95 EHRR 433, March 26 1987, Leander v. Sverige. 
 
96 Jacobs, Francis G, and White, Robin, C.A, The European convention on human rights, 
2nd edition, Clarendon Press, Oxford 1996 s. 207. 
 
97 28341/95 Rotaru v. Rumänien. 
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Som jag i min inledning antydde anser jag inte att en analys av 
datalagringsdirektivet blir rättvisande om man enbart utgår från ERMK. 
Följande kapitel tar därför sin utgångspunkt i ett annat europeiskt 
rättssystem - det som är gemensamt för Europeiska gemenskapens stater. 
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7 Datalagringsdirektivet kontra 
EU:s allmänna rättsprinciper 

Datalagringsdirektivet är ett resultat av samhällets förändring och den 
tekniska utvecklingen, och innebär något helt nytt att analysera ur juridisk 
synvinkel. Inte i något rättssystem är det möjligt att med lagstiftning eller 
andra skrivna rättskällor förutse och ge ett svar på alla juridiska spörsmål 
men kreativitet vid domstolsbeslut får inte leda till ett 
befogenhetsöverskridande.  
 
Hur ska då detta dilemma lösas? EG-domstolen har utvecklat en doktrin 
som utöver fördrag och annan lagstiftning innehåller ett antal rättsprinciper 
för att täcka allt för uppenbara luckor i lagstiftningen. Tanken bakom detta 
är att lagen då kan härledas från en tillräckligt generell och allmänt 
vedertagen princip och medlemsstaternas samsyn anses ge en legal grund 
till domstolens beslut. 
 
I detta kapitel lyfts grundläggande utgångspunkter för EG-lagtiftningens 
legalitet fram. Till att börja med diskuteras de allmänna rättsprincipernas 
syfte, hur ett ärende kan hänskjutas till EG-domstolen och därefter görs en 
fördjupning i tre rättsprinciper som berör av datalagringsdirektivet. 

7.1 Allmänt om EU:s rättsprinciper 

De allmänna rättsprinciper som EG-domstolen har pekat ut är EU:s 
institutioner och medlemsstaterna bundna av när de agerar inom ett 
gemenskapsrättsligt område. Konceptet allmänna rättsprinciper kan härledas 
från olika rättskällor, den viktigaste är EG-fördraget och medlemsstaternas 
konstitutionella rättstraditioner, därigenom de mänskliga rättigheterna i 
ERMK. Inspiration har också hämtats från den internationella folkrätten, 
"general principles of law" kommer exempelvis till uttryck i art 38.1c i ICJ:s 
stadga.   Europakonventionen betraktas i linje härmed som en del av "the 
general principles of European Community Law".98  
 
Även om inspirationskällorna till fundamentala rättigheter är tydliga, är det 
inte alltid enkelt att följa EG-domstolens tankegång när den härleder 
konkreta rättigheter från dessa källor. Allt oftare inkommer klagomål från 
EU-medborgare som anser sig ha fått sina fundamentala rättigheter kränkta. 
Praxis visar att den klagande har större chans att vinna målet i tvister som 

                                                 
98 Hartley, T.C, The foundations of European community law, an introduction to the 
constitutional and administrative law of the European community, 5th edition, Oxford 
University Press, Oxford 2003 s. 146-148. 
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gäller myndighetsbeslut än då det gäller klagan på 
gemenskapslagstiftning.99  
  
På basis av en analogi mellan gemenskapsrätt och internationell rätt, såsom 
de accepterats av medlemsstaterna kan EG-domstolen hänvisa till att 
fundamentala rättigheter representerar grundläggande och gemensamma 
värderingar för samtliga medlemsstater. Vid en jämförelse av dessa ska 
domstolen tillämpa "en universell maximumstandard", som alltså beaktar 
alla rättigheter som enskilda medlemsstater eller internationell rätt skyddar - 
och alltså inte utgå från "minsta gemensamma nämnare."100

 
Att EG-domstolen söker inspiration från nationell rätt innebär inte att en 
nyskapad princip måste accepteras av alla medlemsstater. Det räcker att den 
accepteras eller är konform med ett övervägande antal rättssystem. Alltså 
kan EG-domstolen inta samma fria och oberoende förhållningssätt vid 
tolkningen av sin rättspraxis som när den behandlar fall som inte 
uttryckligen finns upptagna i fördragen. Allmänna principer är därför en 
oberoende rättskälla som domstolen inte ens alltid bryr sig om att 
uttryckligen hänvisa till.  

7.1.1 Talan inför EG-domstolen 

Då EU och dess institutioners verksamhet bygger på legalitetsprincipen 
måste det vara möjligt att pröva huruvida rättsakter som utfärdas av 
institutionerna är förenliga med gemenskapsfördragen och dess principer.101 
Art 220 i EGF säger att EG-domstolen och förstainstansrätten inom ramen 
för sina behörighetsområden skall säkerställa att lag och rätt följs vid 
tillämpning och tolkning av EG-fördraget. I allmänhet hävdas det att ordet 
"lag" refererar till något som står över fördraget, vilket betyder att art 220 
kräver att domstolen skall ta hänsyn till allmänna principer.102

 
Principerna utgör en grund för laglighetsprövning av gemenskapsrättsliga 
akter inför EG-domstolen. De har en direkt effekt och kan åberopas av 
enskilda medborgare i deras nationella domstolar om ärendet har anknytning 
till en gemenskapsfråga.103

                                                 
99 Craig, Paul and Grainne de Burca, EU Law, text, cases and materials, 3rd edition, 
Oxford University Press, Oxford 2003 s. 337. 
 
100 Ibis, s. 328.  
 
101 Allgårdh, Olof och Norberg, Sven, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU 
och i EG-rätt, 4:e uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004 s. 198.  
 
102 Hartley, T.C, The foundations of European community law, an introduction to the 
constitutional and administrative law of the European community, 5th edition, Oxford 
University Press, Oxford 2003 s. 146-148. 
 
103 Brealey, Mark and Hoskins, Mark, Remedies in EC law and practice in the English and 
EC Courts, 2nd edition, Sweet and Maxwell, Cornwall 1998 s. 27. 
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Art 230 föreskriver ett prövningsförfarande rörande giltigheten av rättsakter, 
bland annat direktiv, förordningar och beslut.104 De grunder som kan 
åberopas för ogiltighetstalan enligt artikeln är bristande behörighet, 
åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av EG-fördraget 
eller varje rättsakt som gäller dess tillämpning samt maktmissbruk.105 Just 
kränkning av fördragen eller andra rättsakter är den grund som använts mest 
frekvent för att försöka få en rättsakt ogiltigförklarad i enlighet med art 231, 
mycket beroende på att den överlappar de övriga tre grunderna. Kränkning 
av fördragen täcker nämligen alla gemenskapsrättsliga regler, vilket 
inkluderar EG-rättens generella rättsprinciper.106

 
I kommande tre delkapitel redogörs för tre principer som i teorin skulle 
kunna åberopas vid en klagan hos EG-domstolen över 
datalagringsdirektivets konsekvenser. Principerna avser på olika sätt sätta 
gränser för EU:s lagstiftning. Frågor som dessa avsnitt avser besvara är om 
en lagenlighetsbedömning av datalagringsdirektivet resulterar i att direktivet 
är godtagbart eller bör ogiltigförklaras. Följande kapitel belyser också EU:s 
rättighetsstadga som, än så länge, endast har symboliskt värde vid en 
juridisk bedömning.  

7.1.2 Europakonventionen som inspirationskälla och 
principen om de fundamentala rättigheterna 

1. Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de 
grundläggande mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

samt på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för 
medlemsstaterna. 

2. Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera 
de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i 

Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och 

såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 
traditioner.107

 
Skyddet för de mänskliga rättigheterna utgör en central rättsprincip inom 
EU. Det är numera uttryckligen fastslaget i artikel 6.2 i EUF att unionen 
skall som allmän princip för gemenskapsrätten respektera de grundläggande 
mänskliga rättigheterna såsom de garanteras i Europakonventionen och 

                                                 
104 Se art 249 EGF. 
 
105 Allgårdh, Olof och Norberg, Sven, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU 
och i EG-rätt, 4:e uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004 s. 199. 
 
106 Hartley, T.C, The foundations of European community law, an introduction to the 
constitutional and administrative law of the European community, 5th edition, Oxford 
University Press, Oxford 2003 s. 146-148. 
 
107 Art 6.1, 2 EUF 
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såsom följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. 
ERMK har kommit att bli en rättskälla som EG-domstolen använt på ett 
dynamiskt sätt för att utveckla den oskrivna EG-rätten. Även om normer 
angående mänskliga rättigheter som okodifierad EG-rätt inte kan ges direkt 
effekt i medlemsländerna i frånvaro av en konkret kontrollkompetens från 
EG-domstolens sida, så stärker ERMK:s normer ständigt sin position inom 
EG-rättens system.108  
 
EG-domstolen var till en början ganska kallsinnigt inställd till 
grundläggande fri- och rättigheter och avfärdade sådana argument med 
motiveringen att den endast hade att tillämpa gemenskapsrätt. Domstolen 
tvingades dock ändra sin attityd på grund av vissa nationella domstolars 
motvilja att erkänna gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt. 
Särskilt de tyska och italienska domstolarna hade svårt att acceptera att de 
var förhindrade att pröva gemenskapsbesluts tillåtlighet i förhållande till 
sina nationella, grundlagsfästa fri- och rättigheter. 
 
Över åren har EG-domstolen tolkat och tillämpat Europakonventionen i ett 
ganska stort antal fall, och numera förekommer ofta hänvisningar till 
Europakonventionen i EG-domstolens avgöranden; domstolen läser in en 
oskriven rättighetskatalog i gemenskapsrätten. EG-domstolen har emellertid 
gjort klart att gemenskapens skydd för de mänskliga rättigheterna inte 
sträcker sig till områden som faller inom medlemsstaternas exklusiva 
jurisdiktion.109

7.1.3 Principens tillämplighet 

Domstolen introducerade den nya doktrinen i Stauder v. City of Ulm110  som 
handlade om tillhandahållandet av billigt smör av välgörenhetssyfte. 
Domstolen uttalande klargjorde att fundamentala mänskliga rättigheter är en 
generell princip i gemenskapsrätten som domstolen värnar.111  
 
I Internationale Handelsgesellschaft112 slog EG-domstolen fast att 
respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna utgjorde en integrerad 
del av det regelverk som binder medlemsländerna. Domstolen konstaterar 

                                                 
108 Bring, Ove och Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, 2:a uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm 1998  s.  121. 
 
109 Bernitz, Ulf och Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2002 s. 124,125. 
 
110 1969 29/69 ECR 419 Stauder v. City of Ulm. 
 
111 Hartley, T.C, The foundations of European community law, an introduction to the 
constitutional and administrative law of the European community, 5th edition, Oxford 
University Press, Oxford 2003 s. 149. 
 
112 1970 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH./.Einfuhrund Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 
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att skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna ska "inspireras av de 
för medlemsstaterna gemensamma konstitutionella traditionerna" men 
"tryggas inom ramen för gemenskapens struktur och mål".  I fallet hade en 
nationell domstol kommit fram till att en gemenskapsrättslig akt rörande 
deposition for exportlicenser, Rådets förordning 120\67 var i strid med 
landets konstitutionella principer. Målet hänsköts till EG-domstolen för en 
bedömning av förordningens lagenlighet. Domstolen konkluderade dock att 
inga rättigheter hade kränkts, då restriktioner for handel inte är 
oproportionerligt i förhållande till denna förordnings krav på deposition. Då 
det gäller den EG-rättsliga doktrinen om överstatlighet, det vill säga 
relationen mellan EG-rätt och nationella lagar så har ju medlemsstaterna 
frivilligt överfört suveränitet till EU. EG-domstolen har pragmatiskt 
konstaterat att målsättningen att skapa en gemensam inre marknad skulle 
undermineras om olika stater skulle ha olika gränser för sin suveränitet. En 
EG-rättslig lag kan därmed aldrig värderas och förklaras ogiltig utifrån 
nationell rätt.113

 
En mer fullödig utformning erhöll doktrinen om fundamentala rättigheter i 
J. Nold Kohlen114 där domstolen uttalar att "grundläggande rättigheter är en 
integrerad del av de allmänna rättsprinciper vars efterlevnad domstolen har 
att bevaka." I fallet hävdade klaganden att flera av hans fundamentala 
rättigheter hade kränkts som en konsekvens av att nya handelsregler hade 
införts inom EU. Reglerna inkräktade både på hans näringsfrihet och på 
äganderätten som skyddas av ERMK. Domstolen inledde sina domskäl med 
att konstatera att fundamentala rättigheter är en integrerad del av 
gemenskapsrätten och domstolen är bunden till att söka inspiration i 
medlemsländernas konstitutionella traditioner. Därför kan inte åtgärder som 
är i strid med dessa upprätthållas. Samtidigt så måste det tas hänsyn till det 
allmännas intresse och den sociala funktion som en rättsakt grundats på. 
Missförhållandet som klaganden pekat på är en konsekvens av ekonomiska 
förändringar och därför ville domstolen inte bifalla hans talan.115  
 
I fallet Rutili v. Minister of the Interior116 hänvisade domstolen uttryckligen 
till ERMK, och det allmänna rättsläget kodifierades senare genom 
Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget. Det står således klart att 
konventionen skall tas i beaktande av EG:s institutioner, inklusive EG-
domstolen vid tolkning och tillämpning av EG-rättens innehåll. Vidare har 
medlemsstaterna en skyldighet att tillämpa nationell rätt konformt med 
ERMK, men EG-domstolen kan endast konkret överpröva staternas 

                                                 
113 Craig, Paul and Grainne de Burca, EU Law, text, cases and materials, 3rd edition, 
Oxford University Press, Oxford 2003 s. 275. 
 
114 1974 mål 4/73, J. Nold Kohlen - ud Bausoffgrosshandlung ./. Kommissionen.  
 
115 Craig, Paul and Grainne de Burca, EU Law, text, cases and materials, 3rd edition, 
Oxford University Press, Oxford 2003 s. 482-486. 
 
116 1975 mål 36/75 Rutili v. Minister of the Interior. 
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agerande när de nationella bestämmelserna faller inom domstolens 
tillämpningsområde.117  

7.1.4 EU:s rättighetsstadga 

Tack vare EG-domstolens dynamiska utveckling av sin praxis så är alltså 
respekt för de mänskliga rättigheterna en del av gemenskapsrätten. Än så 
länge har tiden ej varit mogen för att införa en rättighetsstadga i fördragen, 
trots att gemenskapens makt har utökats till känsliga områden som i hög 
utsträckning aktualiserar regler för mänskliga rättigheter; exempelvis visum, 
asyl- och flyktingfrågor.  
 
Det enda som EU:s medlemsstater hittills kunnat enas om är stadgan118 om 
skydd för de grundläggande rättigheterna antogs vid regeringskonferensen i 
Nice år 2000. Denna är inte juridiskt bindande men högtidligt proklamerad 
av Europaparlamentet, rådet, kommissionen samt medlemsländerna och 
tillgodoser i vart fall delvis Europaparlamentets länge hävdade önskemål om 
en särskild rättighetsförklaring för EU.119 Rättighetsstadgan utgör dock inte 
en del av det gemenskapssamarbete över vilket EG-domstolen har 
behörighet att göra tolkningar.120  
 
Stadgans syfte är att markera och förstärka skyddet för mänskliga rättigheter 
på EU-nivå.121 Man vill ge EU ett mer mänskligt ansikte och stärka den 
enskildes skydd mot EU-byråkratin Ett viktigt skäl har också varit att rusta 
EU inför utvidgningen med nya medlemsstater från central- och östeuropa. I 
stadgans kapitel II om frihet slås bland annat rätten till respekt för privat- 
och familjelivet fast i art 7122, och i art 8 skyddet för personuppgifter.123

                                                 
117 Bring, Ove och Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, 2:a uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm 1998 s. 120. 
 
118 Utkast till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (200/C 
364/01). 
 
119 Bernitz, Ulf och Anders Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm 2002 s. 127. 
 
120 Allgårdh, Olof och Norberg, Sven, EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU 
och i EG-rätt, , 4:e uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004 s. 100. 
 
121 Angående förslaget till ny konstitution för EU så vill det mest ambitiösa förslaget låta 
rättighetsstadgan utgöra grundvalen för ett inledande fri- och rättighetskapitel i en 
konstitution för EU, (min anm). 
 
122 Art 7. Respekt för privatlivet och familjelivet. Var och en har rätt till respekt för sitt 
privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. 
 
123 Art 8 Skydd för personuppgifter. 
1. Var och en har rätt till skydd av personuppgifter som rör honom eller henne. 
2. Dessa uppgifter skall behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den 
berörda personens samtycke eller någon annan legitim eller lagenlig grund. Var och en har 
rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av 
dem. 
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Rättighetsstadgan riktar sig till EU:s institutioner och till medlemsstaterna 
till den del domstolar och andra organ tillämpar EG-rätten eller annan 
unionsrätt. Skyddsnivån enligt Europakonventionen skall alltid iakttas enligt 
stadgan.124  
 
Efter denna summering av skyddet för de mänskliga rättigheterna övergår 
denna framställning till att spegla en princip som närmast utgör en reaktion 
på vad som ansetts utgöra överdriven detaljreglering. 
Subsidiaritetsprincipen har fördragsfästs i art 52 EGF och anknyter till 
portalbestämmelsen i art 1.2 EUF där det uttalas att besluten skall fattas så 
nära medborgarna som möjligt.125 I kapitel 7.3 redogörs för 
proportionalitetsprincipen, en princip som även kommit till uttryck i svensk 
rätt (se kapitel 3 om tvångsåtgärder). Proportionalitet manar likt 
subsidiaritetsprincipen till eftertänksamhet under EU:s lagstiftnings- och 
harmoniseringsiver.    

7.2 Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen sätter gränser för EU:s lagstiftningsbefogenhet, 
genom att bara godkänna en rättsakt såvida dess målsättning inte kan uppnås 
av medlemsstaterna själva. Vad gäller datalagring så anses harmonisering av 
lagringstider bättre kunna uppnås på gemenskapsrättslig nivå.  
 
Subsidiaritetsprincipen innebär att åtgärder inte skall vidtas på högre 
beslutsnivå än vad som behövligt. Principen bygger på tanken att 
gemenskapen endast skall vidta åtgärder om och i den mån målen med en 
föreslagen åtgärd inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna. Grundtanken är att där det finns möjlighet till olika 
beslutsnivåer skall beslut på så låg nivå som saken tillåter.126 I huvudsak 
åsyftas EU-nivå, medlemsstatsnivån och regional nivå.  
 
Det finns ett nära sakligt samband mellan subsidiaritetsprincipen och 
lojalitetsprincipen, art 10 EGF. EU:s effektiva funktion är beroende av att 
medlemsländerna lojalt genomför EU-lagstiftningen.127  

                                                                                                                            
 
124 Bernitz, Ulf och Anders Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm 2002 s. 127. 
 
125 Ibis, s. 113. 
 
126 Ibis, s. 113. 
 
127 Ibis, s.. 115. 
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7.2.1 Principens tillämplighet 

Subsidiaritetsprincipen tillämpas endast på områden som inte faller under 
gemenskapens exklusiva kompetens, men det är långt ifrån klart vilka 
områden som betraktas som icke-exklusiva.  
Kommissionen har identifierat följande områden som uppfyller detta 
kriterium: 
 
- borttagandet av hinder för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster 
och kapital 
- den kommersiella policyn 
- allmänna regler om konkurrens 
- den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaden 
- bevarandet av fiskeresurser 
- viktiga frågor på transportområdet 
 
Alltså är det redan ett omfattande område, men kommissionen har klargjort 
att det kommer utökas eftersom integrationen är progressiv. Värt att 
reflektera över är att varje gång gemenskapen utnyttjar sin rätt att expandera 
sin jurisdiktion genom ny lagstiftning i enlighet med fördragen så inskränks 
också medlemsstaternas möjligheter att själva vidta åtgärder. Åtgärderna får 
ju inte inverka på gemenskapsrätten.  
 
Ur juridisk synvinkel är frågan i vilken utsträckning EG-domstolen är 
beredd att ogiltigförklara gemenskapsrättsliga företaganden med hänvisning 
till att de står i strid med subsidiaritetsprincipen. Än så länge har det aldrig 
hänt. Men det finns ett intressant rättsfall, the Tobacco Advertising case128 
där Tyskland vände sig till EG-domstolen för att ogiltigförklara ett direktiv 
som generellt förbjöd sponsring och reklam för tobaksprodukter inom EU. 
Tyskland framförde flera olika grunder för sin klagan, men den enda grund 
som beaktades av EG-domstolen var att direktivet låg utanför gemenskapens 
jurisdiktion eftersom den inte får lov att lagstifta på området hälsa. 
Domstolen kom fram till att eftersom direktivet var baserat på art 95 EGF så 
kunde förbudet vara nödvändigt för att genomföra EU:s målsättningar om 
fri rörlighet för varor eller tjänster, etableringsfriheten och fri konkurrens.  
Om det skulle finnas olika regler i olika medlemsländer för marknadsföring 
i tidningar och magasin så skulle den fria rörligheten för tobak förhindras.129

 

                                                 
128 C-376/98 Germany v. European parliament and council, judgement of 5 October 2000. 
 
129 Hartley, T.C, The foundations of European community law, an introduction to the 
constitutional and administrative law of the European community, 5th edition, Oxford 
University Press, Oxford 2003 s. 115- 117. 
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7.3 Proportionalitetsprincipen 

Principen anger att offentliga ingrepp inte får gå längre än vad som 
verkligen behövs för att uppfylla det bakomliggande syftet. Kommissionen 
anför en rad argument för att denna princip verkligen beaktas i förslaget till 
datalagringsdirektiv.  
 
Proportionalitet är en princip som kan härledas från tysk rätt, där man 
betraktat principen som en underliggande bestämmelse i konstitutionen. 
Principen har nu införlivats i 5.3b EGF och kan sägas ha sin grundval i den 
allmänna handlingsfrihet som normalt tillkommer alla medborgare. Den 
fungerar som en central rättssäkerhetsprincip som sätter gränser för 
myndigheters möjlighet att ingripa i medborgarnas ekonomiska och 
personliga rörelsefrihet.130 På sin mest abstrakta nivå kräver 
proportionalitetsprincipen att aktiviteter som företas måste vara 
proportionella i förhållande till sina syften. I moderna rättssystem är det en 
underliggande demokratisk princip med uppdrag att skydda individen 
gentemot staten. Dess utveckling kan ses som en juridisk respons mot ökad 
offentlig förvaltning men kom till begränsat uttryck i RomF. På senare tid 
har principen dock stärkt sin position och kräver att individen inte skall få 
sin frihet begränsad mer än vad som är nödvändigt, sett ur ett samhälleligt 
intresse och perspektiv.131  
 
Det ankommer på domstolen i sista hand att göra erforderliga avvägningar 
vid konflikt mellan skilda, i och för sig skyddsvärda intressen. Principen 
innebär att de åtgärder gemenskapen institutioner använder sig av för att 
uppnå ett visst syfte inte får vara mer betungande eller långtgående än vad 
som kan anses befogat. Det skall råda balans mellan mål och medel och vara 
sannolikt att målet kan nås med använda medel. "Appropriate and 
necessary" är uttryck som används av EG-domstolen. Häri ligger att av flera 
verksamma åtgärder bör man välja den som är minst tyngande.132

 

7.3.1 Principens tillämpning 

Principen är särskilt viktig vid ekonomisk lagstiftning, men omfattar hela 
det gemenskapsrättsliga området. I rättsfallet Commission v. Greece133 
uttalade generaladvokaten att "det finns få rättsliga områden, om det finns 
några överhuvudtaget, där proportionalitetsprincipen inte är relevant". 

                                                 
130 Bernitz, Ulf, Sverige och Europarätten, Norstedts juridik AB, Stockholm 2002 s. 41-42. 
 
131 Tridimas, Takis, The general principles of EC Law, Oxford University Press, Oxford 
1999 s. 89. 
 
132 Sverige och Europarätten, Ulf Bernitz, Norstedts juridik AB, Stockholm 2002 s. 42. 
 
133 C-120/94, Commission v. Greece, “Fyrom case” (1996) I-ECR 1513, 1533. 
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Principen tillämpas både vid gemenskapsrättsliga och nationella åtgärder 
och täcker såväl lagstiftning som förvaltning.  
 

7.3.1.1 Principens tre primära funktioner 
 
-  Utgöra grund för laglighetsprövning av gemenskapsåtgärder. 
- Utgöra grund för nationella åtgärder som kan påverka fundamentala 
rättigheter. 
- Med hänvisning till art 5 EGF styr den gemenskapens lagstiftande 
kompetens.134

 

7.3.1.2 Tre nödvändiga ställningstaganden 
 
Vid tillämpning av proportionalitetsprincipen bör bedömningen göras i tre 
steg:  
 
1) Är den aktuella åtgärden ändamålsenlig för att nå det legitima målet? 
 
Restriktioner som drabbar enskilda individer måste rättfärdigas med hänsyn 
till ett allmänt intresse. EG-fördraget och EG-domstolens praxis har 
identifierat ett stort antal legitima intressen, tolkade utifrån sin kontext. 
Gemenskapens institutioner har till exempel ett legitimt intresse i att den 
gemensamma marknaden ska vara funktionell liksom unionens 
kommersiella policy. Medlemsstaterna har å sin sida ett legitimt intresse i 
att försöka skydda allmän säkerhet, hälsa och moral. 
 
När bara en åtgärd återstår för att nå ett förutbestämt syfte, eller det har visat 
sig att den är nödvändig för att nå detta mål, får inte nackdelarna med 
åtgärden stå i orimlig proportion till målet. Detta innebär att olika intressen 
måste balanseras mot varandra. I praktiken kan detta för en berörd person 
vara svårt att acceptera, särskilt då det sker med hänvisning till 
proportionalitet i förhållande till den de fria marknadens flöde. I Wachauf v. 
Germany135  beskrev EG-domstolen frågan som följer:  
 
"De fundamentala rättigheterna erkända av domstolen, är inte absoluta men 
måste tas i beaktande i förhållande till deras sociala funktion. Därför kan 
restriktioner påverka dessa rättigheter, särskilt sett ur kontexten att det 
finns en gemensamt organiserad marknad. Restriktionerna korresponderar 
då med allmänna intressen som fullföljts av unionen och som, med 
hänvisning till sitt syfte, inte konstituerar ett oproportionerligt eller 

                                                 
134 Tridimas, Takis, The general principles of EU Law, Oxford University Press, Oxford 
1999 s. 90.  
 
135 5/88 Wachauf v. Germany (1989) ECR 2609 punkt 18. 
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intolerabelt ingrepp till skada för de fundamentala rättigheternas 
innehåll."136

 
Vad gäller ändamålsenlighet måste det utredas om en åtgärd är relevant för 
att uppnå målet. Se till exempel United Kingdom v. Council137 som 
handlade om ett direktivs laglighet i förhållande till 
proportionalitetsprincipen där Storbritannien, utan framgång, hävdade att ett 
direktiv om arbetstidsförkortning inte skulle uppfylla detta krav. 
 
2) Är negativa konsekvenser begränsade till vad som är nödvändigt för att 
nå det legitima målet? 
 
Att man väljer att tillämpa onödigt ingripande åtgärder brukar ibland 
beskrivas som "the use of a steam hammer to cruck a nut". Åtgärdens 
laglighet med hänvisning till att den är nödvändig måste fastställas utifrån 
den information som finns att tillgå vid införandet av lagstiftningen ifråga. I 
Rau v. de Smedt138, som handlade om proportionalitet i förhållande till den 
inre marknadens fria flöde, konstaterade EG-domstolen att en belgisk lag 
som förbjöd försäljning av smör om den inte såldes i kuber var i strid med 
proportionalitetsprincipen. Belgiska regeringen hävdade att lagen var 
nödvändig för att skydda konsumenterna så de inte tog fel på smör och 
margarin. Domstolen höll med om att skydd av konsumenter var ett legitimt 
mål men att lagen inte var nödvändig eftersom konsumenter kan skyddas 
lika effektivt med hjälp av andra åtgärder, till exempel genom märkning. 
Detta skulle också utgöra ett mindre hinder för den fria rörligheten av varor.  
 
3) Är nackdelarna som orsakats av restriktionerna oacceptabla i 
förhållande till åtgärdens syfte? 
 
Principen om proportionalitet är inte uppfylld bara för att man avstår från att 
använda sitt mest drastiska vapen. Domstolen måste diskutera och utvärdera 
övriga alternativ. Den åtgärd som väljs måste vara den minst tyngande för 
de individer som berörs. I fallet Faust139 konstaterar generaladvokaten: 
"användningen av en kanonkula för att döda en fluga kan inte försvaras på 
den grunden att en kärnvapenmissil hade kunnat användas istället".  
 
Det mest anmärkningsvärda med proportionalitetsprincipen är att den 
lämnar stort utrymme för en skönsmässig bedömning.140  I fall då 

                                                 
136 Brealey, Mark and Hoskin, Mark, Remedies in EC law and practice in the English and 
EC Courts, 2nd edition, Sweet and Maxwell, Cornwall 1998 s. 29-30. 
 
137  C-84/94 United Kingdom v. Council (1996) ECR I-5755 punkt 31, 36-38 och 57-59. 
 
138 261/81 Rau v. de Smedt (1982) ECR 3961 punkt 17. 
 
139 Faust (1991) ECR I-4905 punkt 46. 
 
140 Hartley, T.C, The foundations of European community law, an introduction to the 
constitutional and administrative law of the European community, 5th edition, Oxford 
University Press, Oxford 2003 s. 152. 
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gemenskapen eller medlemsstaterna har en bred "margin of appreciation" 
vid införlivandet av en åtgärd vill domstolen inte blanda sig i, såvida man 
inte anser att ett iögonfallande fel har begåtts och åtgärden är högst 
olämplig. I regel är det svårt att förutse när så kommer att ske. EG-
domstolen har i allmänhet lämnat stort utrymme för medlemsstaterna då det 
gäller säkerhets- och hälsofrågor, allmän moral och sociokulturell 
lagstiftning.141

7.4 Risk för avvikande tolkningar i domstol 

Respekt för de mänskliga rättigheterna är alltså en del av gemenskapsrätten. 
Likväl anses rättighetsskyddet inom EU inte helt tillfredsställande, eftersom 
EU:s institutioner inte direkt bundna av Europakonventionen. Domar av 
EG-domstolen kan inte överprövas av Europadomstolen i Strasbourg. EG-
domstolen är å andra sidan inte bunden av de ställningstaganden som gjorts 
av Europadomstolen.142  
 
Det innebär således att Europadomstolen i Strasbourg och EG-domstolen i 
Luxemburg kan komma att utveckla avvikande tolkningar.143 
Europadomstolen har å sin sida slagit fast att medlemsstaterna är ansvariga 
för att Europakonventionens krav uppfylls även när de har överfört 
kompetens till unionen. EG-domstolen har i ett av rådet begärt yttrande 
funnit att nuvarande fördragsbestämmelser inte ger EG eller EU kompetens 
att tillträda Europakonventionen, bland annat med hänsyn till problem vad 
gäller EG-domstolens egen ställning.144  
 
EG-domstolens kreativa utveckling av grundläggande rättsprinciper och 
fundamentala rättigheter har varit föremål för kritik på flera grunder. För det 
första anses domstolen har utökat det EG-rättsliga inflytandet över områden 
där medlemsstaternas egentligen har suveränitet med hänvisning till deras 
politiska, kulturella och ideologiska divergens. För det andra sägs domstolen 
manipulera den språkliga styrkan i begreppet mänskliga rättigheter genom 
sin retorik. I stället för att skydda värderingar som är genuint förknippade 
med dessa fundamentala rättigheter så flyttas fokus till kommersiella 
intressen och rättigheter på den gemensamma marknaden. EG-domstolen 
vill till varje pris skydda fördragen och tycks värna EU:s ekonomiska mål 

                                                                                                                            
 
141 Brealey, Mark and Hoskins, Mark, Remedies in EC law and practice in the English and 
EC Courts, 2nd edition, Sweet and Maxwell, Cornwall 1998, s. 31-32. 
 
142 Bernitz, Ulf och Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2002 s. 126. 
 
143 Allgårdh, Olof och Norberg, Sven,  EU och EG-rätten, En handbok och lärobok om EU 
och i EG-rätt 4:e uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004 s. 100.  
 
144 Bernitz, Ulf och Kjellman, Anders, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 2002 s. 126.  
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högre än EU-medborgarnas fri- och rättigheter. Plötsligt har EU-
medborgaren förvandlats till en produktionsfaktor istället för att vara en 
mänsklig individ, och en rättslig bedömning blir därmed en helt annan. 
För det tredje har EG-domstolen försökt agera likt en andra Europadomstol, 
även om dess primära syfte och uppgift styrs av och baseras på fördragen. 
Här kommer legalitetsaspekten in. Europadomstolen har ju en gång givits 
jurisdiktion och förtroende från alla Europeiska stater i syfte att övervaka att 
mänskliga rättigheter i alla situationer respekteras. Domstolen har förvärvat 
en expertis och moralisk pondus som EG-domstolen saknar.145  
 
Situationen skulle förändras om EG som folkrättssubjekt tillträdde ERMK. 
Av Europarådets stadga, art 4, framgår att det endast är stater i Europa som 
kan bli medlemmar i Europarådet. Det krävs således en revidering av en 
eller flera traktater för att EG ska kunna ansluta sig till ERMK. Så länge 
konventionen inte är en integrerad del av EG-rätten är domstolen i 
Luxemburg inte skyldig att följa Strasbourgorganens avgöranden. 146

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 Craig, Paul and Grainne de Burca, EU Law, text, cases and materials, 3rd edition, 
Oxford University Press, Oxford 2003 s. 363.  
 
146 Bring, Ove och Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, 2:a uppl, Norstedts Juridik, 
Stockholm 1998 s. 121. 
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8 ANALYS 

Den fråga som är föremål för utredning i denna uppsats är huruvida EU:s 
nyligen antagna datalagringsdirektiv uppfyller ERMK:s krav på respekt för 
privatliv och korrespondens i art 8 samt om direktivet är förenligt med tre av 
EG-rättens grundläggande rättsprinciper.  
 
Datalagringsdirektivet är historiskt i den meningen att det aldrig förr införts 
så omfattande registrering av telefon- och datakommunikation i kampen mot 
brottslighet och terrorism. Trots att EU:s makthavare inte kunde nå 
omedelbar samsyn efter den första terrorattacken så växte ändå en högst 
ovanlig kompromissvilja fram i ett senare skede. Det som enighet 
uppnåddes kring var hur viktigt det är i en brottsutredning att alla 
elektroniska spår som EU-medborgarna lämnar efter sig i sitt vardagsliv 
bevaras. Direktivets legitimitet är beroende av såväl ERMK:s krav på 
respekt för privatliv och korrespondens som EG-rättens krav på respekt för 
fundamentala rättigheter, subsidiaritet och proportionalitet. I samtliga fall 
måste man ta ställning till om direktivet går utöver vad som är nödvändigt i 
kampen mot terrorism.  
 
Vid en analys av datalagringsdirektivets intrång i den skyddade sfären för 
förtrolig korrespondens är artikel 8 ERMK är tillämplig. Skyddsområdet 
omfattar telekommunikation via mobil och fast telefon samt kommunikation 
via internet i form av exempelvis e-post. I min analys utgår jag från två 
möjliga argumentationslinjer eftersom bedömningen är beroende av vilket 
perspektiv och vilken retorik som används. Först presenteras datalagrings-
förespråkarens tänkbara förhållningssätt därefter får skeptikern komma till 
tals. Kapitel 9 får avsluta detta examensarbete med mina egna reflektioner 
över datalagringsdirektivets förenlighet med ERMK och EG-rättens 
principer. 
 

8.1 Förespråkarens argumentering 

8.1.1 Allmänt om direktivet 

 
Datalagringsdirektivets syfte är att harmonisera medlemsstaternas regler om 
skyldighet för leverantörer av allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikation att lagra vissa uppgifter. Bakgrunden är att omfattningen av 
elektronisk kommunikation ökat avsevärt och de brottsutredande 
myndigheterna efterfrågat effektivare verktyg i sitt arbete. Genom denna 
åtgärd tillses att samtliga IT-leverantörer inom unionen säkerställer att 
uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga 
brott.  
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Såsom situationen ser ut idag utgör skillnader i rättsliga och tekniska 
bestämmelser i medlemsstaterna avseende datalagring hinder för den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation. Tjänsteleverantörerna ställs 
inför olika villkor avseende vilken typ och hur länge trafik- och 
lokaliseringsuppgifter som skall lagras, vilket inverkar negativt på den fria 
rörligheten av tjänster.   

8.1.2 Europakonventionen 

De tre frågor som är relevanta vid en bedömning av datalagringsdirektivets 
förenlighet med ERMK är: 
 
Är direktivet lagenligt? 
Tillgodoser direktivet ett allmänt eller enskilt intresse? 
Är direktivet verkligen nödvändigt i ett demokratiskt samhälle? 
 
 
Datalagringsdirektivet beaktar fullt ut art 8 i ERMK och uppfyller samtliga 
tre kriterier i art 8.2. Rättssäkerheten är tryggad i och med att 
tillgänglighets- och förutsebarhetskraven uppfylls genom det detaljerade 
direktivet. Skydd mot godtyckliga ingrepp finns genom direktiv 2002/58/EG 
och direktiv 95/46/EG som är fullt tillämpliga på uppgifter som lagras i 
enlighet med datalagringsdirektivet.  
 
De ingrepp som får ske i enlighet med direktivet är som art 8.2 ERMK 
föreskriver nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Direktivet är motiverat 
och tillgodoser ett viktigt, allmänt intresse, nämligen den allmänna 
säkerheten och förebyggande av oordning eller brott. Dess grundläggande 
syfte är att förhindra terrorism. Praxis visar dessutom att Europadomstolen 
godkänner större ingrepp i den skyddade rättigheten då hänvisning sker till 
något som statens säkerhet eftersom det anses vara ett fundamentalt intresse 
för staten (läs EU). Exempelvis är förande av brottsregister legitimt ur ett 
nationellt säkerhetsintresse.  Direktivet är dessutom nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle då kommunikation mellan kriminella underlättas av 
den progressiva teknikutvecklingen. De brottsutredande myndigheterna 
måste ha moderna verktyg för att kunna skydda unionsmedborgarnas fri- 
och rättigheter. Att medborgarna känner sig trygga i sin vardag och inte 
ängslas över risken för brott är en av grundtankarna bakom upprättandet av 
ett område för frihet, säkerhet och rättvisa enligt Amsterdamfördraget. 
 
Datalagringsdirektivet är förenligt med de tvångsåtgärdsprinciper som kan 
utläsas ur ERMK:s praxis. Det kan konstateras att datalagring i syfte att 
motverka terrorism och allvarlig brottslighet bör anses som en 
konventionsenlig tvångsåtgärd. I praxis finns exempel på att övervakning av 
telefoner genom såväl avlyssning som registrering av uppringda 
telefonnummer och samtalslängd har godtagits. Det som Europadomstolen 
vänt sig emot i fallen Malone, Amann och Rotaru är att det inte funnits 
tydliga preciseringar i lag om hur tvångsåtgärder får användas. Därför har 
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man vid utformningen av direktivet varit ytterst noggrann med att definiera 
hur, när och vilka uppgifter som får lagras.  
  
P.G och J.H visar att polisen i spaningssyfte får lov att inhämta 
upplysningar från telefonbolag om de nummer som en viss telefon varit i 
förbindelse med, och i Klass uttalar domstolen sitt godkännande för 
telefonavlyssning i syfte att motverka spioneri och terrorism. Kravet som 
ställs är att det måste finnas en effektiv kontroll av att systemet inte 
missbrukas. 
Datalagringsdirektivet omfattar inte kommunikationens innehåll och 
åtgärden är därmed inte fullt så integritetskränkande som 
telefonavlyssningen i Klass. Med beaktande av de säkerhetsgarantier som 
lämnas med hjälp av direktiv 2002/58/EG och 95/46/EG kan 
datalagringsdirektivet därför inte klandras för att överträda konventionens 
integritetsskyddande gränser. 
 

8.1.3 EU:s allmänna rättsprinciper 

8.1.3.1 Fundamentala rättigheter 
 
Då det gäller ett direktivs laglighet så föreskriver art 230 EGF att EU:s 
allmänna rättsprinciper kan läggas till grund för en ogiltighetstalan. En 
kränkning av fördragen eller andra rättsakter är dock inte att vänta i detta 
fall. Unionen kan som mellanstatlig organisation inte ansluta sig till ERMK, 
men domstolen läser in en oskriven rättighetskatalog i gemenskapsrätten av 
respekt för medlemsstaternas konstitutionella traditioner. Principen om 
fundamentala rättigheter är vedertagen som en del av gemenskapsrätten, 
men samtidigt måste hänsyn tas till det allmännas intresse och den sociala 
funktion som en rättsakt grundats på, vilket EG-domstolen slagits fast i 
J.Nold Kohlen. I Internationale Handelsgesellschaft uttalar EG-domstolen 
att skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna ska tryggas inom 
ramen för gemenskapens struktur och mål. Domstolen konkluderar dock att 
inga rättigheter kränkts i detta fall eftersom målsättningen att skapa en 
gemensam inre marknad skulle undermineras om olika stater skulle ha olika 
gränser för sin suveränitet. Konsekvenser sprungna av ekonomiska 
förändringar är något oundvikligt och paralleller kan här dras till 
datalagringsdirektivets harmoniseringssyfte. Det måste därmed anses 
befogat. Även om det kan kännas som en orättvis argumentation för den 
enskilde så är EG-domstolens uppgift är att tolka och tillämpa EU:s fördrag 
och anslutande rättsakter.  
 

8.1.3.2 Subsidiaritetsprincipen 
 
Vad som måste ihågkommas är att medlemsstaterna frivilligt överlämnat 
makt till EU i syfte att underlätta skapandet av en inre marknad och en 
konkurrenskraftig ekonomi. Som en följd därav måste länderna rätta sig 
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efter de riktlinjer som EU drar upp. Lojalitetsprincipen i art 10 EGF 
relaterar till subsidiaritetsprincipen eftersom EU:s effektiva funktion är 
beroende av att medlemsländerna lojalt genomför EU-lagstiftningen på ett 
enhetligt sätt. Ingenting tyder på att datalagringsdirektivet kan stå i strid 
med subsidiaritetsprincipen. I Tobacco Advertising case angavs att trots att 
ett direktiv låg utanför gemenskapens jurisdiktion så kunde direktivet vara 
nödvändigt för att genomföra EU:s målsättningar om fri rörlighet för varor 
och tjänster, etableringsfrihet samt fri konkurrens. Om det skulle finnas 
olika regler i olika medlemsländer för marknadsföring så skulle den fria 
rörligheten för tobak förhindras. Direktivet hade samma rättsliga grund, art 
95 EGF, som datalagringsdirektivet och därför kan en analogitolkning 
göras. För att undvika en snedvriden konkurrens för IT-tjänster bör det 
finnas ett enhetligt regelverk för vilken typ av uppgifter som skall bevaras, 
hur länge och på vilka premisser tillgång till uppgifterna skall ges.  
 

8.1.3.3 Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsbedömningens tre steg visar inte heller på oförenlighet med 
EG-rättsliga principer. De frågor som ska besvaras vid en bedömning av 
datalagringsdirektivets förenlighet med proportionalitetsprincipen är: 
 
Är den aktuella åtgärden ändamålsenlig för att nå det legitima målet? 
Är negativa konsekvenser begränsade till vad som är nödvändigt för att nå 
det legitima målet? 
Är nackdelarna som orsakats av restriktionerna oacceptabla i förhållande 
till åtgärdens syfte? 
 
Lagring av uppgifter har visat sig vara ett effektivt redskap för 
brottsutredande myndigheters utredningar i många medlemsstater, 
framförallt vid allvarliga fall av organiserad brottslighet och terrorism. 
Samhällets utveckling har lett till ökad användning av IT-tjänster och 
därmed nya förutsättningar för brottslingar att kommunicera med varandra. 
Det är därför ändamålsenligt och nödvändigt att modernisera de 
brottsutredande myndigheternas verktyg. Skillnader mellan 
medlemsstaternas lagstiftning försvårar för närvarande det polisiära 
samarbetet och utgör ett hinder på den fria marknaden för Europas IT-
leverantörer. Uppgiften att harmonisera leverantörernas skyldighet att lagra 
vissa uppgifter och säkerställa att de är tillgängliga för brottsutredande 
myndigheter är komplicerad och bör därför ske på gemenskapsnivå i 
enlighet med art 5 EGF.  
 
Negativa konsekvenser för medborgarna har begränsats så långt det är 
möjligt. EU har under processen visat på lyhördhet genom beaktande av 
synpunkter som framförts vid samrådsmöten, i den offentliga debatten och i 
Europaparlamentet. Kritiken har lett till nyanseringar och förändringar av 
direktivets innehåll. Parlamentets slutliga ändringsförslag innebär 
exempelvis att datalagring inte skall få användas i syfte att förebygga brott, 
vilket kommissionen föreslog. Anmodad lagringstid för uppgifter har 
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ändrats från ett år till ett mer flexibelt val på mellan 6 mån och två år för 
medlemsstaterna. Parlamentet slog också fast att misslyckade 
uppringningsförsök inte skulle omfattas samt snävade in vilka typer av 
uppgifter som skall lagras. 
 
Intrånget i den privata sfären rättfärdigas av att uppgifterna som lagras bara 
är tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, samtidigt som berörda 
personers grundläggande rättigheter respekteras fullt ut genom direktiv 
95/46/EG och direktiv 2002/58/EG. Förstnämnda direktiv fastställer strikta 
begränsningar för insamling och användning av personuppgifter. Dessutom 
föreskrivs att varje medlemsland skall inrätta ett oberoende nationellt organ 
med ansvar för att skydda dessa uppgifter. Sistnämnda garanterar 
konfidentiell behandling av kommunikation via allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster. Härmed ges skydd mot att andra 
personer än användarna avlyssnar, uppfångar eller lagrar kommunikationen 
utan de berörda användarnas samtycke. Att observera är att direktiv 
2002/58/EG föreskriver att skyddet för personuppgifter under vissa 
förutsättningar får åsidosättas när det är fråga om brottsutredningar eller för 
att skydda allmän säkerhet.  
 
Datalagringsdirektivet bör anses som fullt godtagbart i dagens 
informationssamhälle. Däremot är det inte acceptabelt att terrorister och 
kriminella ligger steget före på grund av den tekniska utvecklingen. Även 
om integritet kan vara något subjektivt så värderar människor sin säkerhet 
högt och tycks vara beredda att ge upp en del av sin integritet genom att 
exempelvis godta övervakningskameror på offentliga platser. Lagring av 
uppgifter är inte en ny åtgärd, redan idag sker bevarande av trafikuppgifter 
på frivillig basis. Enda skillnaden är egentligen att IT-leverantörerna tvingas 
lagra uppgifter under en bestämd tid. Då kommunikationens innehåll inte 
lagras är datalagringsdirektivet nödvändigt, lämpligt och proportionellt i ett 
demokratiskt samhälle. 
 

8.2 Skeptikern 

8.2.1 Allmänt om datalagringsdirektivet 

 
Det förmodade hotet mot EU:s medlemsstater är inte längre en stat eller en 
armé, utan en fiende med den svårligen greppbara benämningen terrorism. 
Fienden sägs kunna slå till var som helst och befintliga tvångsåtgärder är 
enligt EU:s makthavare inte tillräckliga i kampen mot terrorism. Frågan är 
om hotet och behovet upplevs lika stort av alla medlemsländer. Ska Sverige 
verkligen åsidosätta sin rättssäkerhet på så lösa grunder som att lagrade 
uppgifter kan behövas om ett brott sker? 
 
Datalagringsdirektivet lämnar klartecken för ingrepp i en oskyldig 
människas liv och aldrig förr har demokratiska myndigheter haft en så 
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omfattande mängd personlig information i sin hand. Även om det inte finns 
någon entydig definition av begreppet integritet innebär detta ett intrång i en 
fredad sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad. För att kunna rättfärdiga 
de betydande konsekvenser och olägenheter som åtgärderna medför för 
medborgare och företag måste det bevisas att åtgärderna bidrar till att 
förbättra kampen mot terrorism och brottslighet. Det är högst 
anmärkningsvärt att kommissionen konstaterar att ”extern experthjälp inte 
behövts” vid framtagandet av datalagringsdirektivet, trots att de allra mest 
upprörda rösterna kommer just från IT- och dataskyddsexperter. Ingen tycks 
heller bry sig om att föredraganden för parlamentets kompromissbetänkande 
påpekar att det inte funnits tid för en teknisk bedömning eller för en 
undersökning av följderna för den inre marknaden. Det finns sålunda inte ett 
tydligt underlag som bevisar att det finns ett påtagligt behov, att en mindre 
ingripande åtgärd inte är tillräcklig eller att samhället uppnår det resultat 
som datalagring hävdas ge.  
 
En tilltänkt begränsning av människors fri- och rättigheter måste hålla sig 
inom ramen för vad som erfordras för att den skall tillgodose sitt ändamål 
samt vägas mellan motstående intressen. Att en inskränkning måste anses 
acceptabel i ett demokratiskt samhälle har fastslagits i svensk grundlag. Gör 
vi en utblick återspeglar den internationella folkrätten samma värdering. I 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i  ERMK 
upprepas förhållningssättet. I Sverige är integritetsskydd högaktuellt och en 
integritetskommitté har nyligen tillsatts. Det är högst olämpligt att införa 
lagstiftning som kränker individens personliga sfär innan kommittén fått 
redovisa sitt resultat. 

8.2.2 Europakonventionen 

 
De frågor som är relevanta vid en bedömning av datalagringsdirektivets 
förenlighet med ERMK är: 
 
Är direktivet lagenligt? 
Tillgodoser direktivet ett allmänt eller enskilt intresse? 
Är direktivet verkligen nödvändigt i ett demokratiskt samhälle? 
 
Tack vare EG-domstolens dynamiska utveckling av sin praxis är ERMK:s 
fri- och rättigheter en del av gemenskapsrätten, och det finns således en 
presumtion för att ERMK efterlevs. Respekt för skydd av privatliv och 
korrespondens finns också i EU:s rättighetsstadga, som visserligen inte 
binder EG-domstolen men uttrycker rådets och parlamentets vilja att 
skyddsnivån enligt Europakonventionen alltid skall iakttas. EU-
medborgarna har enligt Halfordfallet rätt att tala förtroligt med någon 
oavsett om de befinner sig hemma eller på sitt arbete. Det samma gäller då 
de kommunicerar via det skrivna ordet i e-post. Datalagringsdirektivet 
omfattar inte bevarande av kommunikationens innehåll men medborgarnas 
elektroniska förehavande består av ett stort antal personliga kontakter och 
personlig information. Direktivet leder till att den medborgare som 
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kontaktar sin läkare, ett politiskt parti, ett religiöst samfund eller ringer en 
tidning för att tipsa om en oegentlighet får kontakten registrerad av en 
osynlig hand.  
 
En stor del av ERMK:s praxis är koncentrerad på åtgärdernas konformitet 
med ”the rule of law” då en domstolsbedömning skall göras. 
Europadomstolen ställer höga krav på att inskränkningar i fri – och 
rättigheter är tillgängliga, förutsebara och att de innefattar säkerhetsåtgärder 
mot missbruk. Datalagringsdirektivet må vara tillgängligt men dess syfte 
och behov är undermåligt motiverat för att uppfylla rimliga anspråk på 
rättsäkerhet. Kravet på förutsebarhet kan knappast tillgodoses då direktivet 
innehåller flera flytande definitioner. Parlamentets ändringsförslag ledde till 
en tveksam ändamålsglidning – plötsligt är motivet inte bara att underlätta 
kampen mot ”allvarliga kriminella lagöverträdelser som terrorism och 
organiserad brottslighet” utan ”allvarlig brottslighet” i allmänhet och 
tillämpningen rättfärdigas i avsevärt fler situationer.  
 
Studiet av ERMK:s praxis visar att direktivet balanserar på en mycket tunn 
konventionsenlig linje. Malone, Amann och Klass är tydliga exempel på 
Europadomstolens nolltolerans mot dunkla rättsnormer. I de två 
förstnämnda rättsfallen kritiserades rättssystemens allmänt utformade 
bestämmelser och otydliga lagstiftning kring telefonavlyssning och 
telefonövervakning. I Malone kritiserades också att det inte fanns ett 
tillfredsställande skydd för dem som blivit uppringda av den bevakade 
telefonen. Hur detta ska vara förenligt med datalagringsdirektivet är en gåta; 
här kartläggs alla urskiljningslöst. Dessutom har medlemsländerna viss 
frihet att förverkliga direktivet på sitt eget sätt, vilket kan leda till 
implementeringsproblem och olikheter vad gäller rättssäkerhet. Det är ingen 
hemlighet att EU:s medlemsländer har olika syn på öppenhet och insyn vid 
rättstillämpning. 
 
Bara fantasin sätter gränser för vad uppgifterna kan användas till om de 
hamnar i orätta händer. Det går i princip att kartlägga en persons dagliga liv. 
I Klass godkänns telefonavlyssning då det handlar om så allvarlig 
brottslighet som terrorism eller hot mot demokratiska institutioner, men här 
understryks särskilt vikten av säkerhetsåtgärder mot missbruk av 
uppgifterna. Utfallet i Rotaru sammanfattar också många av de frågor som 
Europadomstolen vill ha besvarade genom lag vid användning av 
tvångsåtgärder - vilken information skall registreras, under vilka 
omständigheter, vilket förfarande skall tillämpas, hur och hur länge skall 
uppgifterna lagras samt hur skall utlämning ske?  
Att till tredje person vidarebefordra insamlade personliga uppgifter om en 
oskyldig och aldrig tidigare dömd person kan vara en kränkning av 
privatlivet påvisas i Leander. Vad som också bör beaktas är den stora risken 
att oskyldiga medborgare aldrig ens får veta att deras privatliv har kränkts 
då uppgifter missbrukas eller lämnas ut enligt EU:s rättsliga samarbete. Via 
olika konventioner kan EU samarbeta med andra länder, exempelvis USA, 
angående uppgiftsförmedling mellan polisiära myndigheter. Vem skall då 
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garantera att CIA behandlar uppgifterna i enlighet med 
datalagringsdirektivet?  
 
Ingrepp i människors privatliv måste enligt ERMK 8.2 vara nödvändiga i ett 
demokratiskt samhälle. Det är svårt att argumentera emot att 
datalagringsdirektivet ”tillgodoser ett allmänt eller enskilt intresse”, 
eftersom det är relativt enkelt att inordna ett behov under vida begrepp som 
"statens säkerhet, den allmänna säkerheten eller förebyggande av oordning 
eller brott". Samtliga tre begrepp skulle kunna motivera datalagring 
eftersom direktivets ursprungliga syfte var att förhindra terrorism. Men 
förespråkarna tycks blunda för att det finns operatörer utanför Europa, att 
det går att manipulera användaruppgifter eller använda förbetalda mobiler.  
 
Det kan visst vara både befogat och nödvändigt att samla och bevara 
personliga uppgifter, exempelvis i ett brottsregister om en kriminell person 
ur nationellt säkerhetsintresse eller för brottsprevention. I Sverige ges också 
tillåtelse till teleövervakning förutsatt att det finns misstanke om ett konkret 
brott. Klar tveksamhet råder om det kan anses befogat att registrera och 
bevara kommunikation utan att veta om uppgifterna i ett framtida skede kan 
komma att behövas. För det första ska uppgifterna enligt direktivet lagras 
oavsett misstanke om ett konkret brott. För det andra kan man spekulera i 
om åtgärden verkligen är förenlig med den grundläggande juridiska 
rättsstatsprincipen att medborgaren är oskyldig tills han eller hon har dömts.  
  

8.2.3 EU:s allmänna rättsprinciper 

8.2.3.1 Fundamentala rättigheter 
EU:s rättsprinciper utgör grund för laglighetsprövning av 
gemenskapsrättsliga akter, och innefattar därmed datalagringsdirektivet. 
Enligt art 230 EGF kan en rättsakt ogiltigförklaras om den åsidosätter EG-
fördraget eller andra rättsakter, exempelvis allmänna principer som gäller 
dess tillämpning. Enligt art 6 EUF bygger unionen på principerna om frihet, 
demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna enligt ERMK. Att de 
fundamentala rättigheterna är en integrerad del av EG-rätten framgår av 
rättsfallen Stauder, Internationale Handelsgesellschaft, Nold och Rutili. 
Unionen har genom EU:s rättighetsstadga förstärkt sin respekt för ERMK:s 
rättsnormer. Summerat torde detta innebära att vid en laglighetsprövning av 
datalagringsdirektivet kan marknadens intressen behöva stå tillbaka för EG-
rättens princip om fundamentala rättigheter. 
 

8.2.3.2 Subsidiaritetsprincipen 
En annan EG-rättslig grundtanke är att beslut skall fattas så nära 
medborgaren som möjligt enligt subsidiaritetsprincipen. Att Bryssel tar sig 
friheten att införa åtgärder som i så hög utsträckning intervenerar i 
människors personliga sfär bör också leda till en ogiltighetsförklaring av 
direktivet. Det borde vara upp till varje land att bedöma om eventuella hot 
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om terrorism eller allvarlig brottslighet föreligger och därmed legitimerar en 
massövervakning av oskyldiga medborgare. För att komma runt det hinder 
som parlamentets nej innebar vid första behandlingen av direktivet har en 
mer marknadsvänlig variant tagits fram, baserad på art 95. EU upprepar i det 
slutliga direktivet retoriskt marknadens behov av harmoniserade regler för 
IT-leverantörer och bekräftar därmed den kritik som riktats mot unionens 
målsättning – det viktigaste är inte att värna individen utan undanröja alla 
ekonomiska hinder för marknadens aktörer. Att påstå att en harmonisering 
av lagringstider bättre kan uppnås på gemenskapsnivå är ett juridiskt finlir 
för att forcera fram ett beslut. På ett fult, beräknande sätt lyfts de 
ekonomiska fördelarna fram medan det ursprungliga motivet, att skydda 
unionen mot terrorism, blir en bisak. 
 

8.2.3.3 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsbedömningen visar inte heller på förenlighet med EG-
rättsliga principer. De frågor som syftar till att utreda datalagringsdirektivets 
förenlighet med proportionalitetsprincipen är: 
 
Är den aktuella åtgärden ändamålsenlig för att nå det legitima målet? 
Är negativa konsekvenser begränsade till vad som är nödvändigt för att nå 
det legitima målet? 
Är nackdelarna som orsakats av restriktionerna oacceptabla i förhållande 
till åtgärdens syfte? 
 
Proportionalitetsprincipen är en central rättssäkerhetsprincip som återfinns i 
många medlemsstaters konstitutionella bestämmelser. 
Datalagringsdirektivet kan inte anses rättfärdigat med hänvisning till ett 
legitimt mål, eftersom olika intressen måste ställas mot varandra. Vid en 
laglighetsbedömning av direktivet måste domstolen diskutera vilka andra 
alternativ som finns i kampen mot terrorism och allvarlig brottslighet. 
Proportionalitetsprincipen kräver att de åtgärder som används för att uppnå 
syftet inte är mer betungande än vad som kan anses befogat och att den 
minst kränkande åtgärden skall väljas. Det bekräftar EG-domstolen i 
Wachauf. I Faust uttalar generaladvokaten att användningen av en 
kanonkula för att döda en fluga inte kan försvaras på den grunden att en 
kärnvapenmissil hade kunnat användas istället. Med inspiration från de 
olika medlemsländernas straffrättsliga system lär insikten bli just den att det 
finns mer nyanserade tvångsåtgärder att tillgripa. 
 
Ihågkommas bör också att det straffrättsliga och polisiära samarbetet inom 
EU är under ständig utveckling, vilket underlättar kontakter mellan 
brottsutredande myndigheter i medlemsländerna. Att det skulle vara 
nödvändigt att harmonisera IT-leverantörernas regelverk ur 
konkurrenssynpunkt är enbart ett resultat av datalagringsdirektivets krav. 
Måste alla leverantörer lagra uppgifter kan det finnas en poäng i ett enhetligt 
regelverk. Men såsom situationen är i dag bestämmer IT-leverantörerna 
själva om de vill vara en hjälpande hand åt polis och åklagare, annars kan de 
helt enkelt låta bli att bevara uppgifterna. Då berörs de inte heller av olika 
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konkurrensvillkor. Det är därför inte ändamålsenligt att införa ett så 
integritetskränkande och omfattande direktiv.  
 
De negativa konsekvenserna för den enskilde är oacceptabla. En åtgärds 
laglighet måste enligt proportionalitetsprincipen fastställas utifrån den 
information som finns att tillgå vid införandet av den aktuella lagstiftningen, 
men datalagringsdirektivet saknar stöd i väl underbyggda argument eller 
kvalificerade utredningar. Trots det skall 450 miljoner invånares handlingar 
registreras. Att underlätta den fria rörligheten på den inre marknaden kan 
inte anses motiverat då detta intresse ställs mot individens integritet. 
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9 SLUTSATSER 
Min analys är tvådelad av den anledningen att det enligt min mening råder 
ett oklart rättsläge angående datalagringsdirektivets förenlighet med ERMK 
och de tre EG-rättsliga principerna som jag redogjort för i min uppsats. Som 
jag konstaterat skulle Europadomstolen och EG-domstolen i teorin kunna 
komma till divergerande slutsatser eftersom de utgår från två olika 
rättssystem. Med de två argumentationslinjerna har jag avsett belysa 
direktivet på ett allsidigt sätt.  
 
Vad som kan konstateras är att Europadomstolens avgörande skulle 
fokusera på den enskildes eventuella kränkning, och utifrån sin praxis 
fastställa ett prejudikat för just den typ av masslagring av personliga 
uppgifter som direktivet innebär. Befintliga rättsfall från Europadomstolen 
handlar om enskilda personer som på ett eller annat sätt utsatts för 
tvångsåtgärder, men i regel har det funnits misstanke om brott. ERMK:s 
praxis har stegvis införlivats i gemenskapsrätten, men enligt min åsikt på ett 
oförutsägbart sätt som lämnar många frågetecken.  
Vid EG-domstolens laglighetsprövning skulle hänsyn tas till direktivets 
förenlighet med fördragen. Värt att reflektera över är att EG-domstolen bara 
ogiltigförklarar en rättsakt om den på ett särskilt anmärkningsvärt och 
uppenbart sätt strider mot gemenskapsrätten. Det tycks vara så att utkomsten 
i de rättsfall som hänvisar till en kränkning av exempelvis fundamentala 
rättigheter är minimal – trots att dessa klagomål är vanliga. 
 
Min personliga åsikt då det gäller datalagringsdirektivets vara eller icke vara 
är att det förmodligen finns ett behov av effektivare verktyg i kampen mot 
terrorism och allvarlig brottslighet. Jag har därför full förståelse för 
brottsförebyggande- och brottsutredande myndigheters argumentation, och 
inser att makthavarna i Bryssel vill visa handlingskraft när så fasansfulla 
dåd som de i New York, London och Madrid utförs. Men det brådskande 
förfarande som tillämpades under direktivets framtagande kan verkligen 
ifrågasättas. För EU:s trovärdighet skulle det lagts större vikt vid en 
uttömmande diskussion eftersom det rör en så känslig fråga. Acceptans för 
inskränkningar i våra rättigheter är beroende av tidsbestämda värderingar – 
men är det troligt att vi skulle acceptera att staten registrerar vem vi skickar 
ett brev till, eller mottar ett vykort ifrån? Sverige har skyddat människors 
integritet i såväl regeringsformen som i vanlig lag och den pågående 
integritetsutredningen visar att det finns ett stort engagemang för frågan.  
Vikten av skydd för förtrolighet har knappast blivit mindre för att 
meddelanden sänds i väg med ett enkelt knapptryck på tangentbordet. Det är 
en paradox att kriminella i framtiden löper mindre risk att övervakas om de 
korresponderar via traditionell postgång. 
 
Jag är skeptisk till att EU-medborgarna vill att storebror ser dem. 
Datalagringsdirektivet kan innebära en oåterkallelig förändring för de civila 
fri- och rättigheterna inom EU. Varje mänsklig aktivitet som generat spår i 
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informationssamhället kommer att registreras via offentliga eller privata 
databaser. Individuella mänskliga rättigheter är hörnstenar i en demokrati 
och det måste åtminstone gå att få upprättelse vid en kränkning. Frågan är 
om EG-domstolen verkligen har kompetens och möjlighet att upprätthålla 
ett tillfredsställande skydd för våra rättigheter. Det finns nog en risk – eller 
chans, beroende på hur man vill se det – att EG-domstolen skulle anse 
direktivet förenligt med principerna om fundamentala rättigheter och 
proportionalitet.  
 
Domstolen manipulerar med sin retorik den språkliga styrkan i begreppet 
mänskliga rättigheter genom att flytta fokus till kommersiella intressen och 
rättigheter på den gemensamma marknaden. Plötsligt förknippas mänskliga 
rättigheter inte med personlig integritet utan används för att rättfärdiga 
ekonomiska integrationsmål. Jag reagerade särskilt på att skiftet av rättslig 
grund till art 95 EGF fick parlamentet att säga ja till datalagring. Det skulle 
kunna tolkas som att parlamentet är mer positivt till ett förslag som gynnar 
den inre marknaden än ett förslag som rör mellanstatligt polissamarbete 
under tredje pelaren. Följden i detta fall blir att EG-domstolen agerar inom 
ramen för Europadomstolens jurisdiktion, även om EG-domstolens uppgift 
styrs av fördragen. Kanske är det nödvändigt att traktaten skrivs om så att 
EU kan ansluta sig till ERMK. Ett alternativ är att införa ett fri- och 
rättighetskapitel i de EG-rättsliga fördragen. Åtgärderna skulle 
förhoppningsvis leda till att de ekonomiska målen för en gemensam 
marknad fick stå tillbaka för värnet om privatlivet. Det skulle kanske ge EU 
den etiska grund som unionen idag saknar. 
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Bilaga A 
Viktigt rättsligt meddelande  

  

32006L0024 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 
15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG  
 
Europeiska unionens officiella tidning nr L 105 , 13/04/2006 s. 0054 - 
0063 

 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG 

av den 15 mars 2006 

om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband 
med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om 
ändring av direktiv 2002/58/EG 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 95, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande [1], 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [2], och 

av följande skäl: 

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter [3] skall medlemsstaterna skydda fysiska personers fri- 
och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, 
särskilt deras rätt till privatliv, för att garantera det fria flödet av 
personuppgifter inom gemenskapen. 

(2) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 
juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd 
inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet 
och elektronisk kommunikation) [4] översattes de principer som 
fastställts i direktiv 95/46/EG till specifika regler för elektronisk 
kommunikation. 

(3) I artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG fastställs de 
bestämmelser som gäller för den behandling som nät- och 
tjänsteleverantörer gör av trafik- och lokaliseringsuppgifter som 
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genereras vid användning av elektroniska kommunikationstjänster. 
Sådana uppgifter måste raderas eller göras anonyma när de inte 
längre behövs för överföring, med undantag av uppgifter som 
behövs för fakturering eller betalning av samtrafikuppgifter. 
Förutsatt att medgivande ges kan vissa uppgifter också behandlas 
för marknadsföring eller för att tillhandahålla mervärdestjänster. 

(4) I artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG fastställs de villkor på vilka 
medlemsstaterna får begränsa omfattningen av de rättigheter och 
skyldigheter som anges i artiklarna 5 och 6 samt artikel 8.1, 8.2, 
8.3 och 8.4 och artikel 9 i det direktivet. Varje sådan begränsning 
måste anses vara nödvändig, lämplig och proportionell i ett 
demokratiskt samhälle för den allmänna ordningens skull, dvs. för 
att skydda nationell säkerhet (dvs. statens säkerhet), försvaret och 
allmän säkerhet eller för att förebygga, utreda, avslöja och åtala 
brott eller för obehörig användning av ett elektroniskt 
kommunikationssystem. 

(5) Flera medlemsstater har antagit lagstiftning om leverantörers 
skyldighet att lagra trafikuppgifter för att kunna förebygga, utreda, 
avslöja och åtala brott. Dessa nationella bestämmelser är i stor 
utsträckning olika. 

(6) Skillnader i rättsliga och tekniska bestämmelser i 
medlemsstaterna avseende lagring av trafikuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja och åtala brott utgör hinder för den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation, eftersom 
tjänsteleverantörer ställs inför olika krav avseende typen av trafik- 
och lokaliseringsuppgifter som skall lagras liksom villkoren för 
lagring och lagringstiderna. 

(7) I slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av den 19 
december 2002 understryks det att eftersom omfattningen av 
elektronisk kommunikation ökat avsevärt är uppgifter om 
användningen av sådan kommunikation särskilt viktiga och därför 
ett värdefullt verktyg när det gäller att förebygga, utreda, avslöja 
och åtala brott, särskilt organiserad brottslighet. 

(8) I Europeiska rådets uttalande om kampen mot terrorism av den 
25 mars 2004 ges rådet i uppdrag att undersöka åtgärder om 
fastställande av regler för lagring av trafikuppgifter från 
kommunikation hos tjänsteoperatörer. 

(9) Enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har alla 
personer rätt till skydd för sitt privatliv och sin korrespondens. En 
offentlig myndighets inblandning i utövandet av denna rättighet får 
bara ske i enlighet med vad som är stadgat i lag och om det är 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, bland annat med hänsyn till 
landets nationella säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att 
förebygga oordning eller brott eller för att skydda andra personers 
fri- och rättigheter. Eftersom lagring av uppgifter har visat sig vara 
ett så nödvändigt och effektivt redskap för de brottsbekämpande 
myndigheternas utredningar i många medlemsstater och framför 
allt i allvarliga fall som organiserad brottslighet och terrorism är det 
därför nödvändigt att se till att brottsbekämpande myndigheter får 
tillgång till lagrade uppgifter under en viss tid i enlighet med de 
villkor som föreskrivs i detta direktiv. Antagandet av ett instrument 
om lagring av uppgifter i enlighet med kraven i artikel 8 i 
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Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna är därför en nödvändig åtgärd. 

(10) Den 13 juli 2005 upprepade rådet i sitt uttalande om 
fördömande av bombattentaten i London behovet av att så snart 
som möjligt anta gemensamma åtgärder om lagring av 
telekommunikationsuppgifter. 

(11) Med tanke på hur viktiga trafik- och lokaliseringsuppgifter är 
för att kunna utreda, avslöja och åtala brott, något som 
framkommit både genom forskning och genom medlemsstaternas 
praktiska erfarenheter, är det viktigt att på europeisk nivå 
säkerställa att uppgifter som vid tillhandahållande av 
kommunikationstjänster genereras eller behandlas av leverantörer 
av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller av 
allmänna kommunikationsnät lagras under en viss tid i enlighet med 
de villkor som föreskrivs i detta direktiv. 

(12) Artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG fortsätter att gälla för 
sådana uppgifter, inklusive uppgifter relaterade till misslyckade 
uppringningsförsök, för vilka det inte finns särskilda krav på lagring 
enligt det här direktivet och som därför faller utanför dess 
tillämpningsområde, samt för lagring i andra, däribland rättsliga, 
syften än de som omfattas av det här direktivet. 

(13) Detta direktiv avser endast uppgifter som genereras eller 
behandlas som en konsekvens av en kommunikation eller en 
kommunikationstjänst och avser inte uppgifter som utgör innehållet 
i den information som förmedlas vid kommunikationen. Lagring bör 
ske på ett sådant sätt att man undviker att uppgifter lagras mer än 
en gång. Uppgifter som genererats eller behandlats i samband med 
tillhandahållande av de aktuella kommunikationstjänsterna avser 
uppgifter som är tillgängliga. När det särskilt gäller lagring av 
uppgifter i samband med Internetbaserad e-post och 
Internettelefoni får tillämpningsområdet begränsas till 
leverantörernas eller nätverksleverantörernas egna tjänster. 

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation 
utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas legitima krav 
kan därför komma att ändras. För att få råd och uppmuntra utbyte 
av erfarenheter om bästa metoder i dessa frågor avser 
kommissionen att inrätta en grupp bestående av medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den 
elektroniska kommunikationsindustrin, företrädare för 
Europaparlamentet samt dataskyddsmyndigheter, däribland 
Europeiska datatillsynsmannen. 

(15) Direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG är fullt tillämpliga 
på uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv. I artikel 30.1 
c i direktiv 95/46/EG föreskrivs att arbetsgruppen för skydd av 
enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, vilken 
inrättats genom artikel 29 i det direktivet, skall konsulteras. 

(16) De skyldigheter som i enlighet med artikel 6 i direktiv 
95/46/EG åligger tjänsteleverantörerna när det gäller åtgärder för 
att garantera uppgifternas kvalitet och de skyldigheter i enlighet 
med artiklarna 16 och 17 i det direktivet som åligger dem när det 
gäller åtgärder för att garantera sekretess och säkerhet vid 
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behandlingen av uppgifter är fullt tillämpbara för uppgifter som 
lagras i enlighet med detta direktiv. 

(17) Det är nödvändigt att medlemsstaterna antar lagstiftande 
åtgärder som säkerställer att uppgifter som lagras i enlighet med 
detta direktiv bara är tillgängliga för behöriga nationella 
myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning, samtidigt som 
berörda personers grundläggande rättigheter respekteras fullt ut. 

(18) Medlemsstaterna är, i detta sammanhang, skyldiga att enligt 
artikel 24 i direktiv 95/46/EG fastställa sanktioner för överträdelse 
av de bestämmelser som antagits i enlighet med det direktivet. I 
artikel 15.2 i direktiv 2002/58/EG ställs samma krav när det gäller 
de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv 
2002/58/EG. Enligt rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 
februari 2005 om angrepp mot informationssystem [5] skall 
uppsåtligt olagligt intrång i informationssystem, inklusive de 
uppgifter som lagras däri, straffbeläggas. 

(19) Den rätt till ersättning som i enlighet med artikel 23 i direktiv 
95/46/EG tillkommer varje person som lidit skada till följd av 
otillåten behandling eller någon annan handling som är oförenlig 
med de nationella bestämmelser som antagits till följd av det 
direktivet gäller också enligt det här direktivet vid otillåten 
behandling av personuppgifter. 

(20) Europarådets konvention om IT-brottslighet från 2001 och 
Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter från 1981 omfattar också 
uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv. 

(21) Eftersom målen med detta direktiv, nämligen att harmonisera 
leverantörernas skyldighet att lagra vissa uppgifter och säkerställa 
att de är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga 
brott såsom de definieras av varje medlemsstat i den nationella 
lagstiftningen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför på grund av detta direktivs 
omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, 
får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(22) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och 
iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om 
grundläggande rättigheter. Detta direktiv tillsammans med direktiv 
2002/58/EG syftar särskilt att säkerställa full respekt för 
medborgarnas grundläggande rättigheter med avseende på 
privatlivet och kommunikationer samt skyddet av deras 
personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i stadgan). 

(23) Eftersom skyldigheterna för leverantörerna av elektroniska 
kommunikationstjänster bör vara proportionerliga kräver direktivet 
att leverantörerna lagrar endast sådana uppgifter som genereras 
eller behandlas i samband med att de tillhandahåller sina 
kommunikationstjänster. I de fall sådana uppgifter inte genereras 
eller behandlas av leverantörerna finns det inte något krav på att 
de skall lagra dem. Detta direktiv syftar inte till att harmonisera 
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tekniken för lagring av uppgifter, något som är en fråga som måste 
lösas på nationell nivå. 

(24) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om 
bättre lagstiftning [6] uppmuntras medlemsstaterna att för egen del 
och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt 
det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 
införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller. 

(25) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att 
anta lagstiftningsåtgärder om rätten till tillgång till och användning 
av uppgifter för de nationella myndigheter de utsett. Frågor om 
tillgång till de uppgifter som nationella myndigheter lagrar i enlighet 
med detta direktiv för de verksamheter som avses i artikel 3.2 
första ledet i direktiv 95/46/EG faller utanför tillämpningsområdet 
för gemenskapens lagstiftning. De kan emellertid omfattas av 
nationell lagstiftning eller nationella åtgärder i enlighet med 
avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen. Sådana lagar eller 
åtgärder måste till fullo respektera de grundläggande rättigheter 
som följer av medlemsstaternas gemensamma författningsmässiga 
traditioner och som är garanterade i Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Enligt den tolkning Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna gjort av artikel 8 i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna måste offentliga myndigheters intrång i rätten till privatliv 
stå i förhållande till vad som är nödvändigt och proportionerligt och 
därför tjäna närmare angivna, tydliga och legitima syften samt 
utövas på ett sätt som är rimligt och relevant och som inte är 
överdrivet i förhållande till syftet med intrånget. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas 
bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät har att lagra vissa uppgifter som de genererat 
eller behandlat för att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för 
utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott såsom de 
definieras av varje medlemsstat i den nationella lagstiftningen. 

2. Detta direktiv skall gälla trafik- och lokaliseringsuppgifter om 
såväl fysiska som juridiska personer och enheter, samt de uppgifter 
som är nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den 
registrerade användaren. Det skall inte vara tillämpligt på innehållet 
i elektronisk kommunikation, inklusive sådan information som 
användaren sökt med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät. 

Artikel 2 

Definitioner 

1. I detta direktiv skall definitionerna i direktiv 95/46/EG, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 
2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
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kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) [7] 
samt direktiv 2002/58/EG gälla. 

2. I detta direktiv avses med 

a) uppgifter: trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter 
som behövs för att identifiera en abonnent eller användare, 

b) användare: en fysisk eller juridisk person eller enhet som 
använder en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst 
för privat eller affärsmässigt bruk, utan att nödvändigtvis ha 
abonnerat på denna tjänst, 

c) telefonitjänst: uppringning (inbegripet rösttelefoni, 
röstmeddelanden, konferenssamtal och datatelefoni), extratjänster 
(inbegripet omstyrning och överflyttning av samtal) och 
meddelandeförmedling och multimedietjänster (inbegripet SMS, 
EMS och multimedietjänster), 

d) användar-ID: ett unikt ID som tilldelas personer när de 
abonnerar på eller registrerar sig på en Internetåtkomsttjänst eller 
en Internetkommunikationstjänst, 

e) lokaliseringsbeteckning (cell-ID): identiteten hos den cell från 
vilken ett mobiltelefonsamtal påbörjades eller avslutades, 

f) misslyckade uppringningsförsök: en kommunikation då ett 
telefonsamtal kopplats men inget svar erhållits eller när det skett 
ett ingrepp av driften i kommunikationsnätet. 

Artikel 3 

Skyldighet att lagra uppgifter 

1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG 
skall medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa lagring 
enligt bestämmelserna i det här direktivet av de uppgifter som 
specificeras i artikel 5 i detta, i den utsträckning som de genereras 
eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät inom 
statens territorium i samband med att leverantörerna levererar de 
kommunikationstjänster som berörs. 

2. Den lagringsskyldighet som anges i punkt 1 skall inbegripa 
lagring av sådana uppgifter som anges i artikel 5 rörande 
misslyckade uppringningsförsök där uppgifter genereras eller 
behandlas, och lagras (uppgifter rörande telefoni) eller loggas 
(uppgifter rörande Internet) av leverantörer av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion i 
samband med att de levererar de berörda 
kommunikationstjänsterna. Detta direktiv skall inte innebära krav 
på lagring av uppgifter rörande samtal som inte kopplats fram. 

Artikel 4 

Tillgång till uppgifter 

Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter 
som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för 
behöriga nationella myndigheter, i närmare angivna fall och i 
enlighet med nationell lagstiftning. De förfaranden som skall följas 
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och de villkor som skall uppfyllas för att erhålla tillgång till lagrade 
uppgifter i enlighet med nödvändighets- och proportionalitetskraven 
skall fastställas av varje enskild medlemsstat i den nationella 
lagstiftningen och följa tillämpliga bestämmelser i EU-lagstiftningen 
och folkrätten, särskilt Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet 
med den tolkning som görs av Europeiska domstolen för mänskliga 
rättigheter. 

Artikel 5 

Kategorier av uppgifter som skall lagras 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att följande kategorier av 
uppgifter lagras i enlighet med direktivet: 

a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en 
kommunikationskälla: 

1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: 

i) Det uppringande telefonnumret. 

ii) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och 
adress. 

2. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 

i) Tilldelade användar-ID. 

ii) Användar-ID och telefonnummer vilka tilldelats kommunikationen 
i det allmänna telenätet. 

iii) Namn på och adress till den abonnent eller registrerade 
användare som IP-adressen (Internet Protocol), 
användaridentiteten eller telefonnumret tilldelades vid tidpunkten 
för kommunikationen. 

b) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera slutmålet för en 
kommunikation: 

1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: 

i) Det eller de nummer som slagits (det eller de uppringda 
telefonnumren), och, i fall som berör tilläggstjänster såsom 
omstyrning och överflyttning av samtal, det eller de nummer till 
vilket eller vilka som samtalet styrs. 

ii) Abonnentens (abonnenternas) eller den eller de registrerade 
användarnas namn och adress. 

2. Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 

i) Användar-ID eller telefonnummer som tilldelats den eller de 
avsedda mottagarna av ett Internettelefonsamtal. 

ii) Namn på och adress till abonnenten (abonnenterna) eller den 
eller de registrerade användarna och det användar-ID som tilldelats 
den avsedda mottagaren av kommunikationen. 

c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt 
och varaktighet för en kommunikation: 
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1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: datum och tid då 
kommunikationen påbörjades och avslutades. 

2. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 

i) Datum och tid för på- respektive avloggning i 
Internetåtkomsttjänsten inom en given tidszon tillsammans med IP-
adressen, oavsett om den är dynamisk eller statisk, som en 
kommunikation tilldelats av Internetåtkomstleverantören till en 
kommunikation och abonnents eller registrerad användares 
användar-ID. 

ii) Datum och tid för på- respektive avloggning i den 
Internetbaserade e-posttjänsten eller Internettelefonitjänsten inom 
en given tidszon. 

d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av 
kommunikation. 

1. Telefoni i fasta nät och mobil telefoni: Den telefonitjänst som 
används. 

2. Internetbaserad e-post och Internettelefoni: Den Internettjänst 
som används. 

e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera användarnas 
kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de tros ha 
använt. 

1. Telefoni i fasta nät: det uppringande och det uppringda 
telefonnumret. 

2. Mobil telefoni: 

i) Det uppringande och det uppringda telefonnumret. 

ii) Den uppringande partens IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity). 

iii) Den uppringande partens IMEI (International Mobile Equipment 
Identity). 

iv) Den uppringda partens IMSI. 

v) Den uppringda partens IMEI. 

vi) Vid förbetalda anonyma tjänster, datum och tid för den första 
aktiveringen av tjänsten och den lokaliseringsbeteckning (cell-ID) 
från vilken tjänsten aktiverades. 

3. Internetåtkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni: 

i) Det uppringande telefonnumret för uppringda förbindelser. 

ii) DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt för 
kommunikationens avsändare. 

f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera lokaliseringen av 
mobil kommunikationsutrustning. 

1. Lokaliseringsbeteckning (cell-ID) för kommunikationens början. 
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2. Uppgifter som identifierar cellernas geografiska placering genom 
referens till deras lokaliseringsbeteckning (cell-ID) under den period 
som kommunikationsuppgifterna lagras. 

2. Inga uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får 
lagras i enlighet med detta direktiv. 

Artikel 6 

Lagringstider 

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier av uppgifter 
som anges i artikel 5 lagras under en period av minst sex månader 
och högst två år från det datum kommunikationen ägde rum. 

Artikel 7 

Uppgiftsskydd och datasäkerhet 

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som 
antagits i enlighet med direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG 
skall varje medlemsstat säkerställa att leverantörer av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät som ett minimum respekterar följande principer 
för datasäkerhet när det gäller uppgifter som lagras i enlighet med 
det här direktivet: 

a) De lagrade uppgifterna skall vara av samma kvalitet och vara 
föremål för samma säkerhet och skydd som uppgifterna i nätverket. 

b) Uppgifterna skall omfattas av lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skyddas mot oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, oavsiktlig förlust eller oavsiktlig ändring, eller otillåten 
eller olaglig lagring av, behandling av, tillgång till eller avslöjande 
av uppgifterna. 

c) Uppgifterna skall omfattas av lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder, för att säkerställa att tillgång till dem 
endast ges särskilt bemyndigad personal. 

d) Uppgifterna skall förstöras vid slutet av lagringstiden, utom de 
uppgifter för vilka tillgång har medgivits och som har bevarats. 

Artikel 8 

Krav för lagring av uppgifter 

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter som anges i artikel 5 
lagras i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att 
uppgifterna och annan nödvändig information som är relaterad till 
uppgifterna utan dröjsmål kan överföras till de behöriga 
myndigheterna när de begär det. 

Artikel 9 

Tillsynsmyndighet 

1. Varje medlemsstat skall utse en eller flera offentliga myndigheter 
som skall ansvara för att inom landets territorium övervaka 
tillämpningen av de bestämmelser om lagrade uppgifters säkerhet 
som antagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 7. Dessa 
myndigheter får vara desamma som de som avses i artikel 28 i 
direktiv 95/46/EG. 
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2. De myndigheter som avses i punkt 1 skall vara helt oberoende 
när de utövar de övervakningsuppgifter som avses i den punkten. 

Artikel 10 

Statistik 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att kommissionen varje år får 
statistik om lagring av de uppgifter som genereras eller behandlas i 
samband med allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller ett allmänt kommunikationsnät. 
Denna statistik skall innefatta följande: 

- De fall där information skickats till behöriga myndigheter i enlighet 
med nationell lagstiftning. 

- Den tid som gått från det datum då uppgifterna lagrades och det 
datum då den behöriga myndigheten begärde överförande av 
uppgifterna. 

- De fall där en begäran om uppgifter inte kunde tillgodoses. 

2. Sådan statistik skall inte omfatta personuppgifter. 

Artikel 11 

Ändring av direktiv 2002/58/EG 

I artikel 15 i direktiv 2002/58/EG skall följande punkt införas: 

"1a. Punkt 1 skall inte tillämpas på uppgifter som specifikt skall 
lagras enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av 
den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät [8] för de ändamål som avses i artikel 1.1 i det 
direktivet. 

Artikel 12 

Framtida åtgärder 

1. En medlemsstat som står inför särskilda omständigheter som 
föranleder en tidsbegränsad förlängning av den högsta tillåtna 
lagringstid som avses i artikel 6 får vidta nödvändiga åtgärder. 
Medlemsstaten skall då omedelbart underrätta kommissionen och 
informera övriga medlemsstater om de åtgärder som vidtagits i 
enlighet med denna artikel och ange skälen till att de vidtagits. 

2. Kommissionen skall inom sex månader efter den underrättelse 
som avses i punkt 1 godkänna eller förkasta de berörda nationella 
åtgärderna, efter att ha kontrollerat huruvida de utgör godtycklig 
diskriminering eller dolda handelsrestriktioner mellan medlemsstater 
eller inte och huruvida de utgör ett hinder för en fungerande inre 
marknad eller inte. Om kommissionen inte fattar något beslut inom 
denna tidsperiod skall de nationella åtgärderna anses vara 
godkända. 

3. Om en medlemsstats nationella åtgärder som utgör undantag 
från bestämmelserna i detta direktiv godkänns i enlighet med punkt 
2 får kommissionen överväga att föreslå en ändring av detta 
direktiv. 
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Artikel 13 

Prövning, ansvar och sanktioner 

1. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de nationella åtgärder som genomför kapitel III om 
rättslig prövning, ansvar och sanktioner i direktiv 95/46/EG 
genomförs med full respekt för behandlingen av uppgifter i detta 
direktiv. 

2. Varje medlemsstat skall särskilt vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att sådan avsiktlig tillgång till eller överföring av 
uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv som är förbjuden 
enligt nationell lagstiftning som antagits till följd av detta direktiv 
beläggs med sanktioner, inbegripet administrativa eller 
straffrättsliga sanktioner, som är effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. 

Artikel 14 

Utvärdering 

1. Senast den 15 september 2010 skall kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet översända en utvärdering av 
tillämpningen av detta direktiv och dess inverkan på de ekonomiska 
aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den fortsatta 
utvecklingen av tekniken för elektronisk kommunikation och den 
statistik som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 10, i 
syfte att avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivets 
bestämmelser, särskilt vad avser listan över uppgifter i artikel 5 och 
de lagringstider som föreskrivs i artikel 6. Utvärderingsresultaten 
skall offentliggöras. 

2. För detta ändamål skall kommissionen utreda alla synpunkter 
som inkommer från medlemsstaterna eller den arbetsgrupp som 
inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG. 

Artikel 15 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 15 september 2007. De skall genast underrätta 
kommissionen om detta. När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller 
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat 
själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de 
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det 
område som omfattas av detta direktiv. 

3. Varje medlemsstat får till och med den 15 mars 2009 skjuta upp 
tillämpningen av detta direktiv i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. Alla medlemsstater som önskar 
utnyttja denna bestämmelse skall underrätta rådet och 
kommissionen om detta i form av en förklaring när detta direktiv 

 90



antas. Förklaringen skall offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

Artikel 16 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 17 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Strasbourg den 15 mars 2006. 

På Europaparlamentets vägnar 

J. Borrell Fontelles 

Ordförande 

På rådets vägnar 

H. Winkler 

Ordförande 

[1] Yttrande avgivet den 19 januari 2006 (ännu ej offentliggjort i 
EUT). 

[2] Europaparlamentets yttrande av den 14 december 2005 (ännu 
ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 21 februari 2006. 

[3] EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 

[4] EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. 

[5] EUT L 69, 16.3.2005, s. 67. 

[6] EUT C 321, 31.12.2003, s. 1. 

[7] EGT L 108, 24.4.2002, s. 33. 

[8] EUT L 105, 13.4.2006, s. 54." 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Nederländerna 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

När det gäller Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av 
uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om 
ändring av direktiv 2002/58/EG utnyttjar Nederländerna 
möjligheten att skjuta upp tillämpningen av direktivet i fråga om 
lagringen av kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, 
Internettelefoni och Internetbaserad e-post under högst 18 
månader från och med dagen för direktivets ikraftträdande. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Österrike 
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i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Österrike förklarar sin avsikt att skjuta upp tillämpningen av detta 
direktiv i fråga om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande 
Internetåtkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post under 
18 månader från och med den tidpunkt som anges i artikel 15.1. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Estland 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

I enlighet med artikel 15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband 
med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om 
ändring av direktiv 2002/58/EG meddelar Estland sin avsikt att 
utnyttja denna bestämmelse och med 36 månader från och med 
dagen för antagandet av föreliggande direktiv skjuta upp 
tillämpningen av direktivet i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Förenade kungariket 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Förenade kungariket förklarar i enlighet med artikel 15.3 i direktivet 
om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband 
med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om 
ändring av direktiv 2002/58/EG att Förenade kungariket kommer att 
skjuta upp tillämpningen av direktivet i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Republiken Cypern 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Cypern förklarar att landet kommer att skjuta upp tillämpningen av 
direktivet i fråga om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande 
Internetåtkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post till 
den dag som anges i artikel 15.3. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Grekland 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Grekland förklarar att det med tillämpning av artikel 15.3 kommer 
att skjuta upp tillämpningen av detta direktiv i fråga om lagringen 
av kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, 
Internettelefoni och Internetbaserad e-post till 18 månader efter 
det att den i artikel 15.1 angivna tidsfristen har löpt ut. 

-------------------------------------------------- 
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Förklaring från Storhertigdömet Luxemburg 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

I enlighet med bestämmelserna i artikel 15.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG 
förklarar Storhertigdömet Luxemburgs regering att den avser 
åberopa artikel 15.3 i ovan nämnda direktiv för att få möjlighet att 
skjuta upp tillämpningen av detta direktiv i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Slovenien 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Slovenien ansluter sig till den grupp medlemsstater som har gjort 
en förklaring i enlighet med artikel 15.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät om att skjuta upp tillämpningen av detta 
direktiv under 18 månader i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Sverige 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Sverige vill i enlighet med artikel 15.3 ha möjlighet att skjuta upp 
tillämpningen av detta direktiv i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Republiken Litauen 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

I enlighet med artikel 15.3 i utkastet till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (nedan 
kallat "direktivet") förklarar Republiken Litauen att landet när 
direktivet antagits kommer att skjuta upp dess tillämpning i fråga 
om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, 
Internettelefoni och Internetbaserad e-post under den period som 
föreskrivs i artikel 15.3. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Republiken Lettland 
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i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Lettland förklarar i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 
av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 
kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG att det 
skjuter upp tillämpningen av direktivet i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post till och med den 15 mars 2009. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Tjeckien 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

I enlighet med artikel 15.3 förklarar Tjeckien att man uppskjuter 
tillämpningen av detta direktiv i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post till 36 månader efter direktivets 
antagande. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Belgien 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Belgien förklarar att landet, i enlighet med den möjlighet som 
föreskrivs i artikel 15.3 och under en period av 36 månader efter 
antagandet av detta direktiv, skjuter upp tillämpningen av direktivet 
i fråga om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande 
Internetåtkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Republiken Polen 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Polen förklarar i enlighet med den möjlighet som anges i artikel 
15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av 
uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om 
ändring av direktiv 2002/58/EG att landet kommer att uppskjuta 
tillämpningen av lagring av kommunikationsuppgifter rörande 
Internetåtkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post med 
18 månader från den tidpunkt som anges i artikel 15.1. 

-------------------------------------------------- 

Förklaring från Finland 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Finland förklarar i enlighet med artikel 15.3 i direktivet om lagring 
av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om 
ändring av direktiv 2002/58/EG att Finland kommer att skjuta upp 
tillämpningen av direktivet i fråga om lagringen av 
kommunikationsuppgifter rörande Internetåtkomst, Internettelefoni 
och Internetbaserad e-post. 
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-------------------------------------------------- 

Förklaring från Tyskland 

i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG 

Tyskland förbehåller sig rätten att skjuta upp tillämpningen av detta 
direktiv i fråga om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande 
Internetåtkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post under 
18 månader från och med den tidpunkt som anges i artikel 15.1 
första meningen. 

-------------------------------------------------- 
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