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HØRINGSSVAR - EU-KOMMISJONENS FORSLAG TIL NYE
PERSONVERNREGLER

Det vises til høringsbrev av 19. april 2012 vedrørende EU-kommisjonens forslag til nye
personvernregler.

Hovedorganisasjonen Virke er positive til forslaget om nye personvernregler som tar
høyde for den teknologiske utviklingen som har skjedd de senere årene. Virke håper —

som kommisjonen — at de nye reglene vil bidra til å stimulere økonomisk vekst.

Virke vil spesielt fremheve at det er positivt med en klargjøring av noen av kriteriene i

dagens personverndirektiv, blant annet selve personopplysningsbegrepet og
tilstrekkelighetstesten i forbindelse med overføring av opplysninger til utlandet.

Virke vil også fremheve at forslaget til ny forordning vil medføre redusert meldeplikt, noe
som vil redusere virksomhetenes administrative kostnader.

Virke har imidlertid noen kritiske merknader til forslaget:

Selv om forslaget på noen punkter er klargjørende, jf. ovenfor, er det overordnede

inntrykket en svært omfattende forordning (91 artikler) som samtidig oppleves som vag
og skjønnsmessig, jf. for eksempel reglene om tilsyn. Når det gjelder tilsyn og reaksjoner
på brudd mener Virke at de foreslåtte gebyrene ligger på et alt for høyt nivå. På den
annen side er det positivt at forordningen er ment å gjøre den organisatoriske hverdagen

enklere ("one stop shop") og at våre medlemmer kun trenger å forholde seg til ett
tilsynsorgan ved handel over landegrensene.

Som nevnt i forrige avsnitt er det en svært omfattende forordning og på prinsipielt
grunnlag er det problematisk at reguleringen av dette området legges til et EU-organ.
Virke mener derfor det er viktig at Norge bruker adgangen til å fastsette nasjonale regler
tilpasset nasjonale forhold. Virke håper at norske myndigheter vil utarbeide nasjonale
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regler på områdene arbeidsliv og helse, som er viktig for våre medlemmer. Virke er åpen

for dialog rundt utarbeidelse av slike regler.

Hva gjelder forordningens artikkel 35, så oppstiller denne krav om utnevning av

personvernombud i visse tilfeller. I Norge er det allerede etablert en frivillig ordning med

personvernombud som synes å fungere tilfredsstillende. Dette sett opp mot de

merkostnadene og det merarbeidet en obligatorisk ordning vil medføre, tilsier etter Virkes

mening at dagens frivillige ordning bør videreføres.
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