Tele2 välkomnar beslut om EU-datalagringsdirektivets
ogiltigförklarande
Europeiska Unionens datalagringsdirektiv är ogiltigt. Det konstaterar EU-domstolen i ett domslut som blev offentligt i dag.
Datalagringsdirektivet har inneburit att svenska bolag varit tvungna att spara data i minst sex månader för brottsbekämpande
myndigheter – dagens besked ställer frågan om svenska lagen bör rivas upp på sin spets.
– Vi har varit konsekventa i vår kritik av datalagringsdirektivets mycket långtgående konsekvenser för våra kunder. Det EU-domstolen
konstaterar är just vad vi framfört, att kraven på lagring är för långtgående och inkräktar för mycket på våra kunders integritet. Därför
välkomnar vi dagens beslut, säger Stefan Backman, chefsjurist Tele2 Sverige.
EU:s datalagringsdirektiv infördes i svensk lag den första maj 2012. I korthet går direktivet, så som implementerat i Sverige, ut på att internetoch telefonoperatörer tvingas lagra uppgifter om sina kunders trafikdata, inklusive mail, telefonsamtal, sms och positioneringsdata i samband
med samtal, i minst sex månader. Syftet är att myndigheter ska kunna begära ut data i samband med utredningar.
– Svenska myndigheter ska ha goda möjligheter i sitt utredningsarbete men det får inte ske till vilket pris som helst. Vi förutsätter att den
svenska regeringen nu river upp den svenska lagstiftningen som implementerats med uttalat stöd av datalagringsdirektivet, säger Stefan
Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.
För mer information, samt kontakt med Stefan Backman:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06.
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE
BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,
bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

