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Utkast til komiterapport om nytt PSI-direktiv 
Saksordfører Ivailo Kalfin for Europaparlamentets behandling av forslaget om revidert direktiv for viderebruk av 
offentlig informasjon (PSI-direktivet) har nå lagt fram sitt første utkast til komitéinnstilling med forslag til 
endringer av Kommisjonens direktiv. Endringsforslagene går gjennomgående i retning av å presisere 
personvernhensyn.  Etter planen skal komiteen stemme over saken 5. november i høst, og plenumsbehandling 
er ventet 10. desember.  Et kort referat fra Rådets diskusjon 4. juni om samme sak er for øvrig tilgjengelig her.  
 
Personvern diskutert i Rådet. 
Under det uformelle justisministermøte 24. juli diskuterte ministrene Kommisjonens forslag til ny forordning om 
personvern, som ble lagt fram i januar i år. Et notat fra det kypriotiske formannskapet var presentert som et 
diskusjonsgrunnlag. Et kort, offisielt referat fra diskusjonen kan leses her. Av kommentarer i media går det fram 
at flere var bekymret for at omfanget av administrative byrder for næringsdrivende kan bli stort. Samtidig ble 
det pekt på at kriteriene for å unnta små og mellomstore bedrifter bør bli mer nyanserte og presise, blant annet 
ved at typen persondata som behandles også bør være avgrensningskriterium, i tillegg til størrelse på 
virksomheten. I forslaget til forordning er det som en hovedregel satt en grense på 250 ansatte.  
 
Noen medlemsland er dessuten engstelige for omfanget av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 
som er foreslått overlatt til Kommisjonen. Rådet vil gå gjennom alle forslagene hver for seg før det konkluderer. 
I tillegg oppsto det en diskusjon om hvorvidt felles regler skal gjelde like konsekvent både for offentlige etater i 
medlemsstatene og for private virksomheter. For det første mener mange at viktige hensyn tilsier at reglene må 
være mer fleksible overfor offentlige etater (enkelte land ønsker trolig å ha strengere regler for sine etater enn 
det som følger av forordningen), og for det andre er landene generelt opptatt av at EU ikke skal bestemme over 
landenes forvaltning. Dette var en foreløpig diskusjon, og det ventes ingen avklaring i Rådet før våren 2013. 
 
Strategi for cloud computing  
Kommisjonen hadde varslet at den skulle legge fram et forslag i juli til strategi for cloud computing eller 
«skytjenester» som eksempelvis er nettbasert lagring av informasjon eller programmer. Fremleggelse av 
forslaget er imidlertid utsatt til etter ferien.  
 
Politiske taler tilrettelagt for kommentarer fra leserne 
Kommissær for digital dagsorden Neelie Kroes holder en rekke taler om ikt-politiske temaer. Verdt å merke seg 
er at hun også legger ut alle talene sine med en funksjonalitet der leserne kan legge inn kommentarer til hennes 
synspunkter. Talene med kommentarer finnes på følgende nettside: http://www.commentneelie.eu/. 
 
IKT-sikkerhet som tema i oktober 2012 – ENISA – NorSIS deltar med pilot fra norsk side  
I oktober i år skal det iverksettes en rekke aktiviteter både i Europa og USA for å heve oppmerksomheten om 
IKT-sikkerhet. Aktivitetene settes i gang på initiativ av Det europeiske byrået for nettverks- og 
informasjonssikkerhet ENISA, og bygger på erfaringer og samarbeid med både USA og Australia som har 
gjennomført lignende kampanjer tidligere. I Norge vil det også bli satt i verk aktiviteter, og Norsk senter for 
informasjonssikring NorSIS er med som pilot i arbeidet fra norsk side. Se lenken her:   

På NorSIS sin webside er tiltaket presentert slik:  

Oktober er sikkerhetsmåned i Norge og flere andre land i Europa, samt USA. NorSIS med samarbeidspartnere 
setter i oktober ekstra fokus på opplæring og bevisstgjøring av hvilke sikringstiltak som er viktige. 
Det blir mange aktiviteter i oktober knyttet til informasjonssikkerhet, blant annet: 

 Gode tips og råd i media  
 Konferansen Sikkert nok 2. oktober i Oslo  
 Radiokampanjer  
 Opplæringspakke  
 Mulighet til å bestille gratis foredragsholdere  
 Konferanser hos samarbeidspartnere 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-492.922&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1210389&t=e&l=en
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/csP2tz62gFj2nxXo9+AUZw==
http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/justice-and-home-affairs/press-release---cyprus-presidency-off-to-a-positive-start-on-data-protection
http://www.commentneelie.eu/
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/norway

