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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler - høring

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 19. 04. 2012 vedrørende
ovennevnte.

Samferdselsdepartementet (SD) er positive til at Personverndirektivet (95/46/EF) som
også den norske personvernloven bygger på, nå er gjenstand for modernisering. Det er
fornuftig med en revisjon som tar hensyn til den teknologiske utviklingen og den
akselererende økningen i bruk av internett, digitale tjenester i sosiale nettverk,
elektronisk handel og utviklingen av nettskytjenester med videre. Utviklingen tilsier en
modernisering av regelverket for å styrke beskyttelsen av den enkeltes rettigheter til
egne opplysninger generelt og over landegrensene spesielt. SD er på dette grunnlag
positive til EU-kommisjonens forslag.

EU kommisjonen foreslår å erstatte dagens personverndirektiv med en forordning.
Dette vil redusere norske myndigheters handlingsrom på personvernområdet og SD
mener at dette ikke er veien å gå. Vi er således også motstander av at det etableres et
overordnet europeisk Datatilsyn (European Data Protection Board (EDPB)) slik det
fremgår av artikkel 64 — 72 i kommisjonens forslag. SD mener at det er fullt mulig å
oppnå målet om økt harmonisering mellom landene i Europa gjennom en videreføring
av bruken av direktiv som rettslig instrument.

EUs nye personvernlovgivning vil gjennom EØS-avtalen også gjelde for Norge og for
det tilfellet at det blir besluttet å bruke forordning og ikke direktiv, må EØS-landenes
rolle i det nye byrået (EDPB) sikres på en bedre måte enn i forslaget. I artikkel 64 er
det kun EU-medlemslandenes tilsynsmyndigheter som er foreslått representert, dette
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bør ikke aksepteres fra norsk side. Etter SDs syn bør det fremgå direkte av
forordningens ordlyd hvilke rettigheter EØS-landenes tilsyn har etter forordningen. Vår
erfaring tilsier at det ikke er tilstrekkelig at dette spørsmålet utsettes til
tilpasningsteksten ved innlemmingen av rettakten i EØS-avtalen. Vi viser her blant
annet til vår erfaring med etableringen av The Body of European Regulators for
Electronic Communications (BEREC), jf. Regulation (EC) No 1211/2009, hvor de
nasjonale regulatørene fra EFTA/EØS -landene i forordningsteksten kun ble gitt
observatørstatus. Selv om EDPB på samme måte som BEREC bare vil være et
rådgivende organ, vil uttalelser fra EDPB i praksis oppleves som bindende, slik som
uttalelser fra BEREC.

Når det gjelder det materielle innholdet i forslaget er SD positive til reglene om å styrke
den enkeltes rett til å bli glemt (artikkel 17), rettigheten til å ta med seg egne
opplysninger videre fra selskap til selskap (artikkel 18) og at det gis klarere regler om
informasjon og samtykke (artikkel 11 til 15).

Når det gjelder det prosessuelle, vil SD advare mot en så omfattende delegering av
lovgivningsmyndighet til Kommisjonen som forslaget legger opp til. Dette vil åpne
for at Kommisjonen kan gi forskrifter etter en rekke artikler (26 artikler), herunder
enkelte meget sentrale bestemmelser med hensyn til forordningens materielle
innhold. Generelt mener SD at det ikke bør åpnes for en så stor grad av
forskriftskompetanse til Kommisjonen som forslaget legges opp til.

Samferdselsdepartementet er spesielt opptatt av grenseflatene mot den
sektorspesifikke reguleringen innenfor området for elektronisk kommunikasjon.
Forholdet til Datalagringsdirektivet synes ivaretatt i forslaget til forordning. Når det
gjelder kravene i artikkel 18 om at opplysningene skal lagres på et lett lesbart og
tilgjengelig format, synes kravene ikke å utløse uforholdsmessige kostnader hos
tilbydere av elektronisk kommunikasjon. SD vil eventuelt komme tilbake til
Justisdepartementet med mer utfyllende informasjon om denne og tilstøtende
problemstillinger.

Dersom det er vanskelig å etterkomme de synspunkter som her fremsettes vil politisk
ledelse i SD be om at spørsmålene drøftes på politisk nivå.
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