
St.prp. nr.  34
(1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-
komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. 
juni 1999 om endring av EØS-avtalens 

protokoll 37 og vedlegg XI 
(telekommunikasjonstjenester)

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 17. desember 1999, 
godkjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 St.prp. nr. 34 2
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av 

EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)
1   Bakgrunn
Ved EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 ble europaparla-
ments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av
fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om
fri utveksling av slike opplysninger (personverndirektivet), tatt inn i EØS-avta-
lens vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester. Samtidig ble EØS-avtalens
protokoll 37 endret til også å omfatte EFTA-statenes deltakelse i den arbeids-
gruppen som personverndirektivet oppretter for å gi råd til Kommisjonen i
ulike spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger.

Europakommisjonen la i 1990 fram et forslag til direktiv med det formål å
sikre et høyt beskyttelsesnivå for personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger. Etter å ha behandlet forslaget i 1992 kom Europaparla-
mentet med en rekke endringsforslag, og Kommisjonen la i oktober 1992 fram
et revidert utkast. Utkastet ble behandlet i en arbeidsgruppe under Rådet, der
Norge deltok på møtene fra 1. juli 1994 og fram til folkeavstemningen 28.
november samme år. Rådet kom frem til en felles holdning 20. februar 1995.
Forslaget til direktiv ble ferdigbehandlet av Europaparlamentet 15. juni 1995
og ble endelig vedtatt 24. oktober 1995. Medlemsstatene har hatt en frist på
tre år fra direktivets vedtakelse til å sette de nødvendige lover og administra-
tive bestemmelser i kraft.

Personverndirektivet har som siktemål å etablere felles reguleringsprin-
sipper og et ensartet vern for behandling av personopplysninger i hele EU-
området. Direktivet skal sikre fysiske personers grunnleggende rettigheter
og friheter, spesielt retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling av
personopplysninger (jf. artikkel 1). Samtidig har direktivet som formål å sikre
fri utveksling av personopplysninger mellom medlemsstatene.

EØS-komiteens beslutning og direktivet i norsk oversettelse følger som
trykte vedlegg. Forslag til lovendringer for å gjennomføre beslutningen er
forelagt Stortinget ved Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov om behandling av per-
sonopplysninger. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å sam-
tykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.
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2   Nærmere om direktivet

Artikkel 1

Etter artikkel 1 nr. 1 skal medlemsstatene i samsvar med direktivet sikre vern
av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter ved behandling av
personopplysninger. Vernet av retten til privatlivets fred fremheves særskilt.
Et hovedformål med direktivet er samtidig å sikre fri utveksling av personopp-
lysninger i det indre marked. I nr. 2 heter det derfor at medlemsstatene ikke
kan innskrenke eller forby fri utveksling av personopplysninger seg imellom
med begrunnelse i det vernet som er fastsatt i nr. 1.

Direktivets regler gjelder bare for opplysninger om fysiske personer, jf.
nr. 1. Det er likevel ikke noe til hinder for å ha nasjonale regler som også
omfatter juridiske personer.

Artikkel 2

Artikkel 2 definerer begreper som benyttes i direktivet. Med  personopplysning
forstås i direktivet enhver opplysning om identifiserte eller identifiserbare
fysiske personer, jf. bokstav a. En person er identifiserbar når vedkommende
kan identifiseres direkte eller indirekte på bakgrunn av opplysninger om f.
eks. personens fødselsnummer eller opplysninger om spesielle kjennetegn
ved ham eller henne. Etter punkt 26 i direktivets fortale bør man ved vurderin-
gen av om en person er identifiserbar, ta i betraktning alle de hjelpemidler
som det er rimelig å ta i bruk for å identifisere en aktuell person.

I bokstav b defineres hva som skal forstås med  behandling av personopp-
lysninger. Behandlingsbegrepet omfatter enhver bruk av personopplysninger,
som f. eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering
eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Enhver samling av personopplysninger som er strukturert på en slik måte
at opplysninger om den enkelte er tilgjengelige etter bestemte kriterier, vil
være et  personregister i direktivets forstand, jf. bokstav c.

Den  behandlingsansvarlige er den som alene eller sammen med andre
bestemmer hvordan og for hvilke formål personopplysningene skal behand-
les, jf. bokstav d.

En  databehandler er i henhold til bokstav e den som behandler personopp-
lysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

I bokstavene f og g defineres hvem som anses som  tredjeperson og  mot-
taker i direktivets forstand.

Bokstav h stiller som et krav til  den registrertes samtykke at det bygger på
en frivillig, spesifikk og informert viljesytring fra den registrerte om at han
eller hun godtar behandling av personopplysninger om seg selv. Det refereres
til den registrertes samtykke bl. a. i artikkel 7 bokstav a, artikkel 8 nr. 2 bok-
stav a og artikkel 26 nr. 1 bokstav a.
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Artikkel 3

Artikkel 3 angir direktivets saklige virkeområde. I nr. 1 går det frem at direk-
tivet får anvendelse på enhver behandling av personopplysninger som helt
eller delvis utføres ved hjelp av elektroniske hjelpemidler og på manuell
behandling av personopplysninger der disse inngår eller skal inngå i et regis-
ter. Direktivet gjelder ikke behandling av personopplysninger i forbindelse
med utøvelse av virksomhet som faller utenfor fellesskapsrettens område, og
ikke under noen omstendighet behandling som gjelder offentlig sikkerhet,
forsvar, statens sikkerhet og statens virksomhet på det strafferettslige områ-
det, jf. nr. 2 første strekpunkt. Direktivet gjelder heller ikke for behandling av
personopplysninger som ledd i rent personlige eller familiemessige aktivite-
ter, jf. nr. 2 annet strekpunkt. Føring og bruk av lister med bekjentes navn og
adresse i privat øyemed, privat korrespondanse osv. vil derved falle utenfor
direktivets anvendelsesområde. Det samme gjelder føring av elektronisk dag-
bok.

Artikkel 4

Artikkel 4 angir forholdet mellom direktivet og nasjonal lovgivning. Hovedre-
gelen er at behandling av personopplysninger innenfor fellesskapet skal følge
reglene om personvern i den staten der den behandlingsansvarlige er etablert,
jf. nr. 1 bokstav a. En behandlingsansvarlig vil være etablert på en stats
område dersom vedkommendes virksomhet innebærer at det faktisk utøves
en virksomhet innenfor en fast struktur, jf. punkt 19 i fortalen. En behandlings-
ansvarlig som f. eks. har opprettet filial eller datterselskap, vil være å anse som
etablert i vedkommende stat. For behandlingsansvarlige som ikke har etable-
ringssted på fellesskapets territorium, men som benytter hjelpemidler som er
plassert innenfor dette området, skal den statens lov gjelde hvor utstyret er
plassert, med mindre hjelpemidlene bare benyttes til transitt, jf. bokstav c. De
nasjonale tilsynsmyndighetene skal etter artikkel 28 ha kontrollmyndighet
over all behandling av personopplysninger som foregår i egen stat, f. eks. inn-
samling av personopplysninger som foretas i staten.

Artikkel 6

Artikkel 6 oppstiller enkelte grunnleggende prinsipper for opplysningenes
kvalitet og krav til behandling av personopplysninger, som skal sikre den
enkeltes personvern. Bl. a. gis det regler om at personopplysninger bare kan
samles inn til uttrykkelig angitte formål og at opplysningene ikke senere må
behandles på en måte som er uforenlig med de opprinnelige formålene, jf. bok-
stav b. Medlemsstatene skal gi regler som sikrer at kravene etterleves. Med
hjemmel i artikkel 13 kan det på nærmere bestemte vilkår fastsettes visse unn-
tak fra grunnkravene.

Artikkel 7

Bestemmelsen oppstiller uttømmende vilkår for at behandling av personopp-
lysninger kan finne sted. Personopplysninger kan behandles når den regis-
trerte har gitt sitt utvetydige samtykke, jf. bokstav a, eller når behandlingen er
nødvendig for å vareta nærmere definerte interesser, jf. bokstav b-f. Vilkårene
er grunnbetingelser for i det hele tatt å kunne behandle personopplysninger.
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Vilkårene er alternative, slik at det er tilstrekkelig for å kunne behandle opp-
lysningene at ett av dem er oppfylt.

Artikkel 8

Artikkel 8 nr. 1 oppstiller i utgangspunktet et forbud mot å behandle elektro-
nisk eller som en del av et manuelt personregister visse typer personopplys-
ninger som er særlig følsomme (sensitive personopplysninger). I nr. 2-5 åpnes
det for å fastsette nærmere bestemte unntak fra forbudet. Unntaksreglene er
å anse som uttømmende regler for når sensitive personopplysninger kan
behandles.

Etter nr. 7 skal medlemsstatene bestemme på hvilke vilkår man skal
kunne behandle f. eks. et personnummer.

Artikkel 9

Etter artikkel 9 skal det gjøres unntak fra de fleste av de alminnelige reglene i
direktivet for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted
i journalistisk øyemed eller i forbindelse med kunstnerisk eller litterær virk-
somhet, i den grad dette er nødvendig for å forene retten til privatlivets fred
med reglene om ytringsfrihet. Det kan likevel ikke gjøres unntak fra direkti-
vets alminnelige bestemmelser i kapittel I, reglene om klageadgang, ansvar og
sanksjoner i kapittel III og kapittel V om atferdsregler (bransjevise atferdsnor-
mer). Med bakgrunn i forarbeider til direktivet må det legges til grunn at unn-
tak må bygge på proporsjonalitetsprinsippet, i den forstand at det bare kan gjø-
res unntak fra direktivbestemmelser som kan true ytringsfriheten, og bare så
langt det er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende balanse mellom hensy-
nene til personvern og ytringsfrihet (jf. Kommisjonens rekommandasjon 1/
97). Av punkt 37 i fortalen går det fram at behovet for unntak bl. a. skal vurde-
res i forhold til retten til å motta og gi opplysninger etter artikkel 10 i den euro-
peiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Artikkel 10 og 11

Artiklene inneholder regler om opplysningsplikt for den behandlingsansvar-
lige, både når personopplysninger samles inn direkte fra den registrerte, og
når personopplysninger hentes fra andre kilder enn den registrerte selv. Ved
innsamling av opplysninger fra den registrerte har den behandlingsansvarlige
plikt til å gi informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig og formålet
med behandlingen, jf. artikkel 10. I tillegg skal det gis opplysninger som er
nødvendige for å sikre en rimelig behandling av den registrerte. Som eksem-
pel nevnes informasjon om mottakere av de opplysningene som samles inn,
om det er obligatorisk å svare på spørsmål, og om det er noen rett til innsyn i
og adgang til å få rettet opplysninger om den registrerte. Det gjelder unntak
fra opplysningsplikten for informasjon som den registrerte allerede er kjent
med. I tillegg kan det i medhold av artikkel 13 gjøres unntak når det er nød-
vendig av hensyn til f. eks. rikets sikkerhet eller rettslig forfølgning av straff-
bare handlinger.

Artikkel 11 i direktivet pålegger den behandlingsansvarlige en opplys-
ningsplikt overfor den registrerte i de tilfellene  der det er andre enn den regis-
trerte selv som er kilden til opplysningene. Det er i hovedsak de samme opplys-
ningene som skal gis etter denne bestemmelsen som etter artikkel 10. På
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samme måte som i artikkel 10 er det ikke nødvendig å varsle den registrerte
om forhold som den registrerte allerede kjenner til. I medhold av artikkel 11
nr. 2 er det heller ingen plikt til å varsle når registrering eller utlevering av per-
sonopplysninger uttrykkelig er fastsatt ved lov. Det åpnes også for en mer
skjønnsmessig adgang til å gjøre unntak dersom det er umulig eller uforholds-
messig vanskelig å gi informasjon om innhentingen av opplysninger til den
registrerte. På samme måte som når det gjelder artikkel 10, kan det i tillegg
gjøres slike unntak som fremgår av artikkel 13.

Artikkel 12

Artikkelen gir den registrerte rett til å få innsyn i opplysninger. Enhver regis-
tert har rett til å få opplyst hos den behandlingsansvarlige om det behandles
personopplysninger om en selv, om formålet med behandlingen, hvilke opp-
lysningstyper som brukes, kilden for og mottakerne av opplysningene, samt i
visse tilfeller «logikken» bak disse behandlingene, jf. bokstav a. Ulike unntak
fra denne innsynsretten er hjemlet i artikkel 13. Den som ikke er registrert i
vedkommende register, kan ikke kreve innsyn etter denne bestemmelsen,
men kan få tilgang til mer generelle opplysninger fra den offentlige fortegnel-
sen hos tilsynsmyndigheten eller gjennom den oversikten som enkelte
behandlingsansvarlige er pålagt å ha, jf. artikkel 21 nr. 2 og 3. Retten til å kreve
innsyn skal kunne utøves uhindret, med rimelige mellomrom og uten ugrun-
net opphold eller urimelige kostnader. Direktivet likestiller innsyn i manuelle
personregistre og i opplysninger som behandles elektronisk.

Etter bokstav b har den registrerte rett til å få rettet, slettet eller sperret
mangelfulle opplysninger. Som eksempel på mangler som kan kreves rettet,
nevner direktivet ufullstendige og unøyaktige opplysninger. Bestemmelsen
må også ses i sammenheng med artikkel 6 bokstav d som stiller krav bl. a. til
personopplysningenes kvalitet. Bokstav c gir den enkelte rett til å kreve at den
behandlingsansvarlige underretter dem som opplysningene måtte være utle-
vert til, om at opplysningene er slettet, rettet eller sperret. Dette gjelder likevel
ikke dersom en slik underretning er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
å gjennomføre.

Artikkel 13

Nr. 1 åpner for at den enkelte medlemsstat under visse forutsetninger kan
gjøre unntak fra artikkel 6, 10-12 og 21. Begrensningene må gjøres ved lov, og
må være nødvendige av hensyn til et av de forhold som nevnes i bokstav a - g.
I bokstav a - d omtales forhold som i utgangspunktet faller utenfor direktivets
virkeområde etter artikkel 3. Unntakene vil imidlertid kunne få betydning for
behandlinger som i utgangspunktet faller innenfor direktivets virkeområde,
men som også kan ha sider mot forsvaret, statens sikkerhet osv. Bokstav g gir
en mer skjønnsmessig adgang til å gjøre unntak når det er nødvendig for å
verne den registrertes interesser eller andres rettigheter og friheter. I punkt
42 i fortalen nevnes som eksempel at det kan fastsettes at den registrerte bare
kan få tilgang til opplysninger av medisinsk art gjennom en person som har
sitt yrke innenfor helsevesenet. Også den behandlingsansvarliges behov kan
begrunne unntak ut fra denne bestemmelsen, jf. punkt 41 i fortalen.

Nr. 2 inneholder en unntaksregel fra retten til å kreve innsyn etter artikkel
12 i opplysninger som skal benyttes for forskning eller statistikk. Det er en for-
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utsetning at opplysningene ikke skal anvendes til å treffe tiltak eller avgjørel-
ser rettet mot bestemte personer og at det ikke skal være noen risiko for kren-
kelse av privatlivets fred.

Artikkel 14

Bokstav a inneholder en bestemmelse som på nærmere angitte vilkår gir den
enkelte rett til å motsette seg at visse særlige kategorier av personopplysnin-
ger blir behandlet. Den registrerte skal kunne gjøre innsigelser mot at det
behandles personopplysninger som nevnt i artikkel 7 bokstav e og f dersom
det foreligger tungtveiende grunner knyttet til den registrertes særlige situa-
sjon. Det er anledning til å begrense denne retten i nasjonal lovgivning.

Bokstav b oppstiller en rett til å motsette seg persondatabehandlinger som
er ledd i markedsføring. Den registrerte kan enten nekte behandling av per-
sonopplysninger om vedkommende med henblikk på markedsføring eller
kreve varsel før personopplysninger videreformidles for markedsføringsfor-
mål. Medlemsstatene pålegges å iverksette de tiltakene som er nødvendige
for at rettighetene i forhold til markedsføring blir kjent blant de registrerte.

Artikkel 15

Nr. 1 oppstiller en rett for den enkelte til å nekte å la seg undergi avgjørelser
som har rettsvirkninger for ham eller henne eller som berører vedkommende
i vesentlig grad og som i sin helhet er truffet på grunnlag av elektronisk
behandling av opplysninger med sikte på å vurdere visse personlige forhold.
Avgjørelser som er grunnet på en vurdering av arbeidsinnsats, kredittverdig-
het, pålitelighet og atferd er av de typene som omfattes av bestemmelsen. Det
er et vilkår for å kreve manuell behandling at personopplysningsbehandlingen
utelukkende skjer ved edb. Fra utgangspunktet om å kunne nekte å bli under-
lagt fullt ut automatiserte avgjørelser oppstiller nr. 2 unntak, bl. a. der den helt
automatiserte avgjørelsen skjer som ledd i inngåelsen eller oppfyllelsen av en
kontrakt og den registrerte selv har anmodet om inngåelsen eller oppfyllelsen
av kontrakten. Unntaket knyttet til kontrakt gjelder bare dersom anmodnin-
gen er blitt etterkommet.

Artikkel 17

Nr. 1 pålegger medlemsstatene å gi regler om den behandlingsansvarliges
plikt til å iverksette tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte person-
opplysninger. Tiltakene skal sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forhold til
den risikoen behandlingen innebærer og arten av de opplysninger som
behandles. Den behandlingsansvarlige plikter også å velge en databehandler
som kan tilby tilstrekkelig garanti for at de tekniske og organisatoriske sikker-
hetstiltakene blir iverksatt og overholdt, jf. nr. 2 og 3.

Artikkel 18 - 20

Direktivet etablerer en tilsynsordning der hovedregelen er meldeplikt til til-
synsmyndigheten for all elektronisk behandling av personopplysninger, jf.
artikkel 18 nr. 1. Medlemsstatene kan selv bestemme om enkelte eller alle
manuelle behandlinger skal være underlagt meldeplikt eller en forenklet form
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for meldeplikt, jf. artikkel 18 nr. 5. For personopplysningsbehandlinger som
kan innebære særlige farer for de registrertes friheter og rettigheter, krever
artikkel 20 i direktivet at det skal foretas en forhåndskontroll. Det er opp til
medlemsstatene å fastsette hvilke behandlinger som antas å innebære en slik
risiko at man i medhold av denne bestemmelsen f. eks. kan pålegge konse-
sjonsplikt. Av punkt 54 i fortalen går det frem at antallet slike behandlinger bør
være svært begrenset sett i forhold til det totale antallet behandlinger av per-
sonopplysninger i samfunnet. Det vil først og fremst være behandlingens art,
dens formål og omfang som vil være av betydning for om den kan underlegges
forhåndskontroll, jf. punkt 53. Som eksempel nevnes behandlinger som har
som formål å utelukke personer fra å utøve en rett, motta en ytelse eller oppnå
en kontrakt.

Artikkel 18 nr. 2, 3 og 4 åpner for på nærmere bestemte vilkår å gi regler
om forenklet meldeplikt eller om fritak fra meldeplikten. Unntaket i nr. 3 om
lovbestemte registre beregnet på å informere offentligheten vil omfatte regis-
tre som f. eks. Løsøreregisteret og Elektronisk grunnbok.

Artikkel 19 oppstiller krav til hva en melding skal inneholde. Det skal bl.
a. opplyses om hva opplysningene skal brukes til, hvilke typer opplysninger
som vil bli benyttet og hvilke mottakere eller grupper av mottakere som even-
tuelt vil få utlevert opplysningene.

Artikkel 21

Medlemsstatene skal sikre at behandlingene er offentlig tilgjengelige, bl. a.
gjennom å gi regler om at tilsynsmyndigheten skal føre et register over
behandlinger som er innmeldt etter artikkel 18. Registeret skal minst inne-
holde de opplysningene som nevnes i artikkel 19 nr. 1 bokstav a-e, og skal
være tilgjengelig for enhver som måtte ønske innsyn i det. For de behandlin-
gene som er unntatt fra meldeplikt, og som derved ikke vil bli samlet i det
offentlige registeret, pålegger nr. 3 de behandlingsansvarlige å utarbeide en
offentlig tilgjengelig oversikt som i hovedsak skal inneholde de samme opp-
lysninger som den offentlige fortegnelsen over meldepliktige behandlinger.
Det kan gjøres unntak for lovbestemte registre som er beregnet på å infor-
mere offentligheten.

Artikkel 22-24

Direktivets bestemmelser om klageadgang, ansvar og sanksjoner oppstiller
visse generelle krav, men overlater til medlemsstatene å utforme detaljene i
gjennomføringen. Artikkel 22 pålegger medlemsstatene å sikre at de som
mener at deres rettigheter etter nasjonal personopplysningslovgivning er
krenket, skal kunne bringe saken inn for domstolene. Bestemmelsen er ikke
til hinder for at det kan fastsettes egne regler om administrativ klageadgang.

Artikkel 23 nr. 1 pålegger medlemsstatene å gi regler om at enhver som
har lidt skade som følge av ulovlig behandling av personopplysninger, skal ha
rett til erstatning fra den behandlingsansvarlige for den skaden som er voldt.
Nr. 2 åpner samtidig for at den behandlingsansvarlige helt eller delvis kan fri-
tas for ansvar dersom han godtgjør at han ikke kan lastes for den hendelsen
som forårsaket skaden. Det er naturlig å oppfatte direktivet slik at det oppstil-
ler en erstatningsplikt bygget på et skyldansvar med omvendt bevisbyrde. Det
synes å være et åpent tolkingsspørsmål om direktivbestemmelsen også omfat-
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ter erstatning for skade som ikke resulterer i økonomisk tap (oppreisning). I
medhold av enkelte forarbeider til direktivet kan det hevdes at artikkel 23 for-
plikter til å innføre en regel som gir rett til å kreve erstatning for ikke-økono-
misk tap (jf. COM (90) 314 final-SYN 287, 13.9.90 s. 40 og COM (92) 422 final-
SYN 287, 15.10.92 s. 83).

Artikkel 24 pålegger medlemsstatene å fastsette sanksjoner for overtre-
delse av de nasjonale bestemmelser som gis til gjennomføring av direktivet.
Bestemmelsen har som formål å sikre at direktivet gjennomføres i fullt
omfang, men den enkelte stat står relativt fritt til selv å avgjøre hvilke sanksjo-
ner som bør benyttes.

Artikkel 25-26

Direktivet skiller mellom overføring av personopplysninger til medlemssta-
tene og til tredjestater. Det skal være fri utveksling av personopplysninger
mellom medlemsstatene, jf. artikkel 1 nr. 2, mens det for overføring av person-
opplysninger til tredjestat oppstilles ulike grunnprinsipper som skal sikre at
opplysninger som hovedregel bare overføres til stater som har et tilstrekkelig
vernenivå når det gjelder personvern, jf. artikkel 25. Artikkel 26 inneholder
unntak fra hovedregelen om overføring til tredjestat og oppstiller i nr. 1 bok-
stav a til f og nr. 2 alternative vilkår som kan berettige overføring av person-
opplysninger til tredjestat som ikke har et tilstrekkelig vernenivå. Overføring
kan bl. a. skje når det er nødvendig av hensyn til å få gjennomført en kontrakt/
kontraktsinngåelse der den registrerte er part, eller når det er påkrevd av hen-
syn til den registrertes vitale interesser. Overføring kan også tillates når det er
nødvendig eller fastsatt i lov for å verne viktige samfunnsinteresser, eller for
at et rettskrav skal kunne fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares.

Direktivet etablerer særlige prosedyrer for å sikre en enhetlig praktise-
ring av overføringsreglene. Kommisjonen og medlemsstatene skal holde
hverandre orientert om tredjestater som de finner ikke har et tilstrekkelig ver-
nenivå, jf. artikkel 25 nr. 3. Kommisjonen kan etter å ha innhentet råd fra en
komité der alle medlemsstatene er representert, konstatere at en tredjestat
ikke har tilstrekkelig vernenivå, men kan deretter inngå forhandlinger med
vedkommende stat for å forsøke å avhjelpe den situasjonen som er oppstått
etter en slik konstatering, jf. artikkel 25 nr. 5. Medlemsstatene er forpliktet til
å sette i verk nødvendige tiltak for å hindre overføring av personopplysninger
til de statene som Kommisjonen konstaterer ikke har et tilfredsstillende ver-
nenivå, jf. artikkel 25 nr. 4. Dersom Kommisjonen etter forhandlinger fastslår
at vedkommende stats vernenivå likevel er tilfredsstillende, må medlemssta-
tene legge dette til grunn for fremtidige behandlinger, jf. artikkel 25 nr. 6.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene
når de overfører opplysninger til tredjestater i medhold av unntaksregelen i
artikkel 26 nr. 2. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen har innsigelser
mot overføringen, kan Kommisjonen etter tilsvarende prosedyrer som i artik-
kel 25 fastsette hensiktsmessige tiltak som medlemsstatene må etterkomme,
jf. artikkel 26 nr. 3. For gjennomføring av disse bestemmelsene innenfor EØS-
området vises til punkt 3 om EØS-komiteens beslutning.
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Artikkel 27

Medlemsstatene og Kommisjonen skal oppmuntre til utarbeidelse av såkalte
atferdsregler (bransjevise atferdsnormer) som er retningslinjer for behand-
ling av personopplysninger som virksomheter eller bransjerepresentanter
selv utarbeider på frivillig basis og som fungerer som et slags internt regle-
ment. Etter nr. 2 skal det være anledning til å forelegge forslag til atferdsregler
for tilsynsmyndigheten til vurdering.

Artikkel 28

Hver medlemsstat skal utpeke minst én offentlig tilsynsmyndighet som skal
påse at reglene som gis for å gjennomføre direktivet overholdes. Tilsynsmyn-
digheten skal utøve sine oppgaver i full uavhengighet, jf. nr. 1, og tillegges i
nr. 3 en rekke ulike oppgaver. Ettersom direktivet legger opp til at tilsynsmyn-
digheten skal være et forvaltningsorgan, er det naturlig å tolke det slik at kra-
vet til uavhengighet relaterer seg til den utøvende statsmakt, dvs regjeringen.
Det er under utføringen av tilsynsoppgaver at tilsynsmyndigheten skal være
uavhengig av regjeringen, og uavhengigheten skal være faglig og ikke admi-
nistrativ. Medlemsstatene skal sørge for at tilsynsmyndighetene blir hørt når
det utarbeides lover og forskrifter om personvern i forbindelse med behand-
ling av personopplysninger, jf. nr. 2. Enhver skal kunne rette en anmodning til
tilsynsmyndigheten om vern av sine rettigheter i forbindelse med behandling
av personopplysninger, jf. nr. 4. Tilsynsmyndigheten skal med jevne mellom-
rom utarbeide offentlige rapporter om sin tilsynsvirksomhet, jf. nr. 5. De nasjo-
nale tilsynsmyndighetene skal samarbeide med hverandre, jf. nr. 6, og det skal
fastsettes regler som pålegger tilsynsmyndighetens medlemmer taushetsplikt
om fortrolige opplysninger som de har hatt tilgang til, jf. nr. 7.

Artikkel 29-31

Det skal nedsettes en uavhengig arbeidsgruppe for personvern i forbindelse
med behandlingen av personopplysninger, bestående av én representant fra
tilsynsmyndighetene i hver medlemsstat, i tillegg til representanter fra EUs
egne organer, jf. artikkel 29. Gruppen skal gi Kommisjonen råd i spørsmål
som gjelder personvern ved behandling av personopplysninger, jf. artikkel 30
nr. 1. Gruppen har også som en sentral funksjon å bidra til ensartet anvendelse
av de nasjonale reglene som gis for å gjennomføre direktivet, jf. artikkel 30 nr.
1 og 2. Arbeidsgruppen skal utarbeide en offentlig årsberetning, jf. nr. 6.

I henhold til artikkel 31 skal Kommisjonen også bistås av en komité med
representanter for medlemsstatene, jf. nr. 1. Etter nr. 2 skal komiteen få frem-
lagt for uttalelse utkast til tiltak som skal treffes, f. eks. om å nekte overføring
til tredjestat etter artikkel 25 nr. 4. Uttalelsen skal avgis med det flertall som
er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2. Kommisjonen skal vedta tiltak som
skal iverksettes umiddelbart. Hvis tiltakene ikke er i samsvar med uttalelsen
fra komiteen, skal Rådet underrettes om dette. Iverksettelsen skal utsettes i
tre måneder og Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen denne fristen.

Om norsk deltakelse i arbeidsgruppen og komiteen vises til punkt 3 om
EØS-komiteens beslutning.
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Artikkel 32

Fristen for å implementere direktivet i medlemsstatene løp ut 24. oktober
1998.
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3   EØS-komiteens beslutning
Som ledd i samarbeidet i EØS vedtok EØS-komiteen 25. juni 1999 å endre ved-
legg XI om telekommunikasjonstjenester, slik at avtalen også omfatter euro-
paparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av
slike opplysninger. Beslutningen innebærer også en utvidelse av protokoll 37
i EØS-avtalen til å omfatte arbeidsgruppe for personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger. Hver EFTA-stat skal utpeke en represen-
tant til å delta som observatør i denne arbeidsgruppen som direktivet oppret-
ter for å gi råd til Kommisjonen i ulike spørsmål knyttet til behandling av per-
sonopplysninger (jf. direktivet art. 29 og 30). Beslutningen gir dessuten visse
særlige tilpasninger for EFTA-statenes vedkommende. Beslutningen innehol-
der en innledning og 5 artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen og
spesielt artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom
vedtak i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at det i avtalens protokoll 37 etter nr. 12 (Kontaktutvalg
for fjernsynsvirksomhet) skal nytt nr. 13 lyde: «Arbeidsgruppe for personvern
i forbindelse med behandling av personopplysninger (Europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF.»

I forhold til reglene om overføring av personopplysninger til tredjestat er
det i beslutningens  artikkel 2 tilpasninger som skal sikre gjensidig informa-
sjon om tredjestatsspørsmål og som medfører at EFTA-statene står fritt til å
velge om de vil følge beslutninger fra Kommisjonen om f. eks. å nekte overfø-
ring av personopplysninger til bestemte tredjestater (jf. direktivet art. 25 nr. 3,
4 og 6 og art. 26 nr. 3 og 4). Kommisjonen og EFTA-statene skal utveksle infor-
masjon om tilfeller der de mener at en tredjestat ikke sikrer et tilstrekkelig
vernenivå for personopplysninger, jf. artikkel 2 bokstav a. Hvis Kommisjonen
vurderer å sette i verk tiltak, f. eks. i form av å nekte overføring av personopp-
lysninger til bestemte tredjestater, skal EFTA-statene holdes informert på
samme måte som medlemsstatene, jf. bokstav b. EFTA-statene skal i påvente
av en beslutning i EØS-komiteen informere Kommisjonen om de vil følge de
tiltak som Kommisjonen vurderer å sette i verk. Hvis en EFTA-stat ikke har
gitt melding til Kommisjonen om noe annet før Kommisjonens tiltak settes i
verk, er det forpliktet til å følge Kommisjonens beslutning.

Hvis man ikke kommer frem til enighet om tiltakene i EØS-komiteen
innen 12 måneder etter iverksettelsen, står en EFTA-stat fritt til å slutte å
anvende de tiltakene som følger av Kommisjonens beslutning. For å forhindre
at personopplysninger overføres til vedkommende tredjestat, skal de øvrige
avtalepartene avskjære eller begrense den frie flyten av personopplysninger til
en EFTA-stat som ikke følger Kommisjonens beslutning, på samme måte som
fastsatt i beslutningen i forhold til tredjestaten, jf. bokstav b.

En EFTA-stat kan inngå i forhandlinger på egen hånd med en tredjestat
med sikte på å heve personvernnivået i vedkommende stat, (jf. direktivet art.
25 nr. 5), men skal holde Kommisjonen orientert og på anmodning drøfte slike
forhandlinger i EØS-komiteen, jf. artikkel 2 bokstav c i beslutningen.
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Artikkel 3 slår fast at direktivet skal gjelde på islandsk og norsk på lik linje
med andre språk i Fellesskapets medlemsstater.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen trer i kraft 26. juni 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103
nr. 1.

Artikkel 5 slår fast at EØS-komiteens beslutning skal kunngjøres i EØS-
avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Etter artikkel 103 nr. 1 jf. nr. 2 skal EFTA-statene innen seks måneder fra
tidspunktet for beslutningen (som var 25. juni 1999), bekrefte overfor de
øvrige EØS-stater at de forfatningsmessige krav er oppfylt, dvs for Norges del
at Stortingets samtykke er innhentet. Fristen for gjennomføring av direktivet
i norsk rett er den samme.
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4   Forholdet til norsk rett
Direktivet nødvendiggjør endringer i norsk personregisterlovgivning på en
del punkter. Det vil bl. a. være nødvendig å gi lovgivningen et videre virkeom-
råde i forhold til personopplysninger som behandles elektronisk. Det må også
gis mer utførlige lovbestemmelser om hvordan personopplysninger kan
behandles. Avgrensningen av sensitive personopplysninger må utvides til
også å omfatte opplysninger om fagforeningstilhørighet. Reglene om innsyn i
personopplysninger må utvides, og det må innføres regler som pålegger de
behandlingsansvarlige å varsle de registrerte når personopplysninger om dem
innhentes. Det må gis særlige regler om rett til innsyn i og manuell overprø-
ving av avgjørelser som har vesentlig betydning for den registrerte og som
fullt ut er basert på automatisk behandling av opplysninger om visse person-
lige forhold. Det må oppstilles mer detaljerte regler enn i dag for å overføre
personopplysninger til utlandet. Direktivet forutsetter at det innføres en bredt
anlagt meldeplikt til tilsynsmyndigheten for alle som behandler personopplys-
ninger, og vil derfor kreve at man i en viss utstrekning legger om dagens kon-
sesjonsordning. Det må gis regler om erstatning bygget på et skyldansvar
med omvendt bevisbyrde, som trolig også bør gi rett til å kreve erstatning for
ikke-økonomisk tap (oppreisning). Kravet om en fullstendig uavhengig til-
synsmyndighet gjør det nødvendig å overføre klager over Datatilsynets avgjø-
relser fra Justisdepartementet til et uavhengig klageorgan. De nødvendige
endringene er foreslått gjennomført i Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov om
behandling av personopplysninger, som er utarbeidet med bakgrunn i Skau-
geutvalgets utredning NOU 1997: 19 Et bedre personvern.

Som det også er redegjort for i Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov om behand-
ling av personopplysninger, inneholder ikke direktivet noen uttrykkelig regu-
lering av forholdet mellom behandlingsreglene i direktivet og innsynsregler
som følger av offentlighets- og forvaltningslovgivningen. I punkt 72 i fortalen
heter det at direktivet gir mulighet for at det ved gjennomføringen av direkti-
vets bestemmelser kan tas hensyn til prinsippet om innsyn i offentlige doku-
menter. Bl. a. med bakgrunn i denne uttalelsen er det naturlig å legge til grunn
at direktivet ikke gjør det nødvendig å begrense den innsynsretten som følger
av offentlighetsloven. Reglene om innsynsrett i artikkel 12 vil tvert i mot gi
mulighet for innsyn i andre personopplysninger enn det som i dag kan kreves
etter offentlighetslovens og forvaltningslovens regler. Artikkelen gir den
registrerte krav på innsyn i alle de opplysningene om vedkommende som
behandles elektronisk eller som inngår i et manuelt register, uten hensyn til
om den registrerte er å anse som en part i en forvaltningssak eller om opplys-
ningene er samlet i én eller flere saker. I medhold av bokstav a første strek-
punkt vil det også være mulig å få vite hvor opplysningene vil bli videresendt.
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5   Administrative og økonomiske konsekvenser
For dem som behandler personopplysninger vil utvidet innsynsrett og nye
varslingsregler kunne medføre visse meromkostninger, uten at det er mulig å
tallfeste disse konkret. Det vil også påløpe utgifter til utvikling og etablering
av et system hos Datatilsynet for registrering og behandling av meldinger fra
de behandlingsansvarlige. Det samme gjelder opprettelse og drift av et uav-
hengig organ til å behandle klager over Datatilsynets vedtak. Det er redegjort
mer konkret for disse omkostningene i Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov om
behandling av personopplysninger.
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6   Konklusjoner og tilråding
Etter Justisdepartementets syn vil direktivet gjennom innlemmelse i EØS-
avtalen sikre et styrket personvern, samtidig som man tar hensyn til behovet
for en fleksibel og teknologiuavhengig regulering. Når direktivet blir en del av
EØS-avtalen, vil Norge være en del av det området der personopplysninger
skal flyte fritt, med basis i et regelverk som oppstiller felles prinsipper og
regler for varetakelse av personvernet. Både nasjonalt og i forhold til samar-
beid og informasjonsflyt over landegrensene er det en fordel å slutte seg til et
regelverk som er på linje med de reglene som gjelder for våre nærmeste nabo-
land. Direktivet danner et godt grunnlag for den oppdateringen av den norske
personregisterlovgivningen som er foreslått i Ot. prp. nr. 92 (1998-99) om lov
om behandling av personopplysninger.

De tilpasningene som er fremforhandlet om prosedyrene knyttet til en
enhetlig praktisering av reglene om overføring av personopplysninger til tred-
jestat, gir etter Justisdepartementets oppfatning en tilfredsstillende sikring av
EFTA-statenes mulighet til på selvstendig grunnlag å vurdere om de vil følge
Kommisjonens beslutninger. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslut-
ning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og
vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av
EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-
avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester), i samsvar
med et fremlagt forslag.

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved.
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 
1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og 

vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)
EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98 og
101, og

ut fra følgende betraktninger:
Avtalens protokoll 37 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 74/

1999 av 28. mai 1999 1) 

Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/1999
av 30. mars 1999. 2) 

Avtalens vedlegg XI kan omfatte rettsakter om personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger, og antallet undertitler i vedlegget bør
derfor utvides tilsvarende av klarhetshensyn.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om
beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopp-
lysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 3) 

skal innlemmes i avtalen. Direktivets kapittel IV må tilpasses for avtalens
formål.

For at avtalen skal virke på en tilfredsstillende måte, særlig med hensyn til
overføring av personopplysninger til tredjestater, må avtalens protokoll 37
utvides til å omfatte Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behand-
ling av personopplysninger nedsatt ved direktiv 95/46/EF, og vedlegg XI må
endres for å angi i detalj de nærmere reglene for tilknytningen til denne
arbeidsgruppen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 37 etter nr. 12 (Kontaktutvalg for fjernsynsvirksomhet)
skal nytt nr. 13 lyde:

«13. Arbeidsgruppe for personvern i forbindelse med behandling av per-
sonopplysninger (Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5d (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/
EF) skal nytt nr. 5e lyde:

« Datasikring

1) Ennå ikke kunngjort.
2) Ennå ikke kunngjort.
3) EFT nr. L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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a) Avtalepartene skal innen rammen av EØS-komiteen utveksle de opplys-
ninger det vises til i artikkel 25 nr. 3 og artikkel 26 nr. 3 første ledd.

b) Dersom Kommisjonen i henhold til artikkel 25 nr. 4, artikkel 25 nr. 6, artik-
kel 26 nr. 3 annet ledd eller artikkel 26 nr. 4 har til hensikt å vedta tiltak i
samsvar med artikkel 31, skal EFTA-statene underrettes på samme måte
som medlemsstatene i EU. Dersom Kommisjonen underretter Rådet om
tiltak i samsvar med artikkel 31, skal EFTA-statene underrettes til rett tid
om en slik framgangsmåte. EFTA-statene skal underrettes på samme
måte som medlemsstatene i EU om tiltak vedtatt i samsvar med artikkel
31. Inntil EØS-komiteen treffer beslutning om å innlemme slike tiltak i
avtalen, skal EFTA-statene beslutte og underrette Kommisjonen, før tilta-
kene vedtatt i samsvar med artikkel 31 trer i kraft, om de vil anvende disse
tiltakene eller ikke.
Dersom en EFTA-stat ikke har truffet beslutning som nevnt, skal den gi til-
takene vedtatt i samsvar med artikkel 31 anvendelse samtidig som med-
lemsstatene i EU.
Dersom en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av tiltakene vedtatt i sam-
svar med artikkel 31 ikke kan komme i stand i EØS-komiteen innen tolv
måneder etter at tiltakene trådte i kraft, kan en EFTA-stat slutte å anvende
tiltakene, og den skal omgående underrette Kommisjonen om dette.
De øvrige avtaleparter skal som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i direktivet inn-
skrenke eller forby fri utveksling av personopplysninger til en EFTA-stat
som ikke anvender tiltakene vedtatt i samsvar med artikkel 31 på samme
måte, ettersom disse tiltakene hindrer overføring til en tredjestat av opp-
lysninger som nevnt.

c) Uten hensyn til om Kommisjonen innleder forhandlinger i henhold til
artikkel 25 nr. 5, kan en EFTA-stat innlede forhandlinger på egne vegne.
Kommisjonen og EFTA-statene skal holde hverandre underrettet og skal
på anmodning holde samråd om slike forhandlinger innen rammen av
EØS-komiteen.

Nærmere regler for Liechtensteins, Islands og Norges tilknytning i samsvar
med avtalens artikkel 101:

Hver EFTA-stat kan i samsvar med artikkel 29 nr. 2 annet ledd i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF oppnevne en person til å representere
tilsynsmyndigheten eller - myndighetene utpekt av hver EFTA-stat for å delta
som observatør uten stemmerett i møtene til Arbeidsgruppen for personvern
i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Kommisjonen skal til rett tid underrette deltakerne om tidspunktene for
arbeidsgruppens møter og oversende dem relevante opplysninger.»

5e. 395 L 0046: Europaparlaments og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 
om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplys-
ninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT nr. L 281 av 23.11.1995, s. 
31).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpas-
ning:
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Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 26. juni 1999, forutsatt at EØS-komiteen har mot-
tatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 1999.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

EØS-komiteens sekretærer

G. Vik E. Gerner
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. 
oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske felles-
skap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 4) 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité, 5) 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B, 6) og
ut fra følgende betraktninger:

1. Fellesskapets mål nedfelt i traktaten, som endret ved traktaten om Den
europeiske union, er å skape en stadig nærmere sammenslutning mellom
de europeiske folk, å fremme nærmere forbindelser mellom de stater Fel-
lesskapet forener, å sikre økonomisk og sosial framgang gjennom felles
handling ved å fjerne skrankene som deler opp Europa, å virke for en sta-
dig bedring av sine folks levevilkår, å bevare og styrke fred og frihet samt
fremme demokratiet i samsvar med de grunnleggende rettigheter som er
anerkjent i medlemsstatenes forfatning og lover og i den europeiske kon-
vensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende
friheter.

2. Databehandlingssystemer står i menneskets tjeneste. De må respektere
fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, uten hensyn til
statsborgerskap eller bosted, særlig retten til privatlivets fred, samt bidra
til økonomisk og sosial framgang, fremme handel og det enkelte mennes-
kes velferd.

3. Det indre markeds opprettelse og virkemåte, som i samsvar med trakta-
tens artikkel 7 A innebærer fritt varebytte og fri bevegelighet for personer,
tjenester og kapital, forutsetter ikke bare at personopplysninger kan over-
føres fritt fra en medlemsstat til en annen, men også at det enkelte men-
neskes grunnleggende rettigheter vernes.

4. Behandling av personopplysninger forekommer stadig oftere på de ulike
områdene av den økonomiske og sosiale virksomhet i Fellesskapet. Utvik-
lingen innen informasjonsteknologien gjør det betydelig lettere å
behandle og utveksle slike opplysninger.

5. Den økonomiske og sosiale integrasjon som følger av det indre markeds
opprettelse og virkemåte i henhold til traktatens artikkel 7 A, vil nødven-
digvis føre til en sterk økning i strømmen av personopplysninger over lan-
degrensene mellom alle aktører i medlemsstatenes økonomiske og sosi-

4) EFT nr. C 277 av 5.11.1990, s. 3 og EFT nr. C 311 av 27.11.1992, s. 30.
5) EFT nr. C 159 av 17.6.1991, s. 38.
6) Europaparlamentsuttalelse av 11. mars 1992 (EFT nr. C 94 av 13.4.1992, s. 198), bekreftet 
2. desember 1993 (EFT nr. C 342 av 20.12.1993, s. 30). Rådets felles holdning av 20. februar 
1995 (EFT nr. C 93 av 13.4.1995, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 15. juni 1995 (EFT 
nr. C 166 av 3.7.1995).
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ale virksomhet, både i privat og offentlig sektor. Utvekslingen av person-
opplysninger mellom foretak i ulike medlemsstater vil øke i omfang. Med-
lemsstatenes myndigheter vil i henhold til fellesskapsretten bli oppfordret
til å samarbeide og utveksle personopplysninger for å kunne ivareta sine
plikter eller utføre oppgaver på vegne av en myndighet i en annen med-
lemsstat innenfor det området uten indre grenser som det indre marked
utgjør.

6. En styrking av vitenskapelig og teknisk samarbeid og en samordnet innfø-
ring av nye telekommunikasjonsnett i Fellesskapet gjør det nødvendig og
lettere å overføre personopplysninger over landegrensene.

7. Det ulike vernenivå for personers rettigheter og friheter i medlemssta-
tene, særlig retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling av per-
sonopplysninger kan hindre overføring av slike opplysninger fra en med-
lemsstats territorium til en annens. Det ulike vernenivå kan dermed hin-
dre utøvelse av flere former for økonomisk virksomhet på fellesskapsplan,
vri konkurransen og hindre myndighetene i å utføre de oppgaver de er
pålagt i henhold til fellesskapsretten. Det ulike vernenivå skyldes de
mange ulikhetene i nasjonale lover og forskrifter.

8. For at hindrene for overføring av personopplysninger skal kunne fjernes,
må vernenivået for personers rettigheter og friheter i forbindelse med
behandling av disse opplysningene være ensartet i alle medlemsstatene.
Dette målet er av grunnleggende betydning for det indre marked, men
kan ikke nås av medlemsstatene alene, særlig på grunn av omfanget av de
nåværende ulikhetene mellom gjeldende nasjonale lover på området og
fordi det er nødvendig å samordne medlemsstatenes lovgivning slik at
utvekslingen av personopplysninger over landegrensene blir lovregulert
på en samordnet måte i samsvar med det indre markeds mål som fastsatt
i traktatens artikkel 7 A. Det er derfor nødvendig med et fellesskapstiltak
for å oppnå tilnærming mellom lovgivningene.

9. Med den ensartede beskyttelse som vil følge av tilnærmingen av de nasjo-
nale lovgivninger, vil medlemsstatene ikke lenger kunne hindre fri utveks-
ling av personopplysninger seg imellom under henvisning til vern av per-
soners rettigheter og friheter, særlig retten til privatlivets fred. Medlems-
statene vil få et spillerom som næringslivet og partene i arbeidslivet også
kan benytte i forbindelse med gjennomføring av direktivet. Medlemssta-
tene vil dermed kunne fastsette generelle vilkår for lovlig behandling av
opplysningene i sin nasjonale lovgivning. Når de gjør dette, skal medlems-
statene søke å bedre den beskyttelsen som deres nåværende lovgivning
gir. Innenfor spillerommets grenser og i samsvar med fellesskapsretten
kan det oppstå ulikheter ved gjennomføring av direktivet, og det kan få føl-
ger for utvekslingen av opplysninger så vel innenfor en medlemsstat som
innenfor Fellesskapet.

10. De nasjonale lovgivninger om behandling av personopplysninger har som
mål å verne de grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til pri-
vatlivets fred, som er anerkjent både i artikkel 8 i Den europeiske konven-
sjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende frihe-
ter og i fellesskapsrettens generelle prinsipper. Derfor må tilnærmingen
av lovgivningene ikke føre til en svekkelse av den beskyttelsen de gir, men
tvert imot ha som mål å sikre et høyt vernenivå i Fellesskapet.

11. Prinsippene om vern av personers rettigheter og friheter, særlig retten til
privatlivets fred, som omhandles i dette direktiv, presiserer og utvider
prinsippene fastsatt i Europarådets konvensjon av 28. januar 1981 om per-
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sonvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplys-
ninger.

12. Prinsippene om vern må få anvendelse på all behandling av personopplys-
ninger som utføres av en person hvis virksomhet omfattes av fellesskaps-
rettens virkeområde. Behandling av opplysninger som utføres av en fysisk
person i forbindelse med rent personlige eller familiemessige aktiviteter,
som f.eks. korrespondanse eller føring av en adressebok, bør ikke være
omfattet.

13. Virksomheten nevnt i avdeling V og VI i traktaten om Den europeiske
union med hensyn til offentlig sikkerhet, forsvar, statens sikkerhet og sta-
tens virksomhet på det strafferettslige området omfattes ikke av felles-
skapsrettens virkeområde, med forbehold for de forpliktelser som påhvi-
ler medlemsstatene i henhold til traktatens artikkel 56 nr. 2, artikkel 57 og
artikkel 100 A. Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å
verne statens økonomiske interesser, omfattes ikke av dette direktivs vir-
keområde når slik behandling er forbundet med spørsmål om rikets sik-
kerhet.

14. På bakgrunn av den betydelige utvikling som skjer i informasjonssamfun-
net med hensyn til teknikker for å registrere, overføre, bearbeide, lagre,
oppbevare og videresende opplysninger om fysiske personer gjennom lyd
og bilde, bør dette direktiv få anvendelse på behandling av slike opplysnin-
ger.

15. Behandling av slike opplysninger omfattes av dette direktiv bare når den
utføres elektronisk eller dersom opplysningene som behandles, inngår i
eller skal inngå i et register som er oppbygd etter bestemte kriterier for
personene for å lette tilgangen til de aktuelle personopplysningene.

16. Behandling av lyd- og bildedata, som for eksempel ved video-overvåking,
omfattes ikke av dette direktivs virkeområde når den iverksettes med hen-
blikk på offentlig sikkerhet, forsvar, statens sikkerhet eller statens virk-
somhet på det strafferettslige området eller annen virksomhet som ikke
omfattes av fellesskapsrettens virkeområde.

17. Når det gjelder behandling av lyd- og bildedata som utføres i journalistisk
øyemed eller i forbindelse med litterær eller kunstnerisk virksomhet, sær-
lig på det audiovisuelle området, får direktivets prinsipper begrenset
anvendelse i henhold til bestemmelsene fastsatt i artikkel 9.

18. For å forhindre at personer unndras den beskyttelse de har krav på i hen-
hold til dette direktiv, må enhver behandling av personopplysninger i Fel-
lesskapet utføres i samsvar med lovgivningen i en av medlemsstatene. I
denne sammenheng bør behandling av opplysninger underlegges lovgiv-
ningen i den stat der den behandlingsansvarlige er etablert under hvis
myndighet behandlingen utføres.

19. Etablering på en medlemsstats territorium forutsetter at det faktisk utøves
en virksomhet innenfor en fast struktur. En slik strukturs rettslige form,
enten det dreier seg om bare en filial eller et datterforetak med status som
juridisk person, er ikke av avgjørende betydning i denne forbindelse. En
behandlingsansvarlig som er etablert på flere medlemsstaters territorium,
særlig gjennom datterforetak, må særlig for å unngå omgåelse av nasjo-
nale regler, sørge for at hver enkelt struktur oppfyller de krav i den gjel-
dende nasjonale lovgivning som får anvendelse på virksomheten.

20. Den omstendighet at behandlingen av opplysninger utføres av en behand-
lingsansvarlig som er etablert i en tredjestat, må ikke være til hinder for at
personer får den beskyttelse som er fastsatt i dette direktiv. I så fall bør
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behandlingen av opplysninger underlegges lovgivningen i den medlems-
stat der hjelpemidlene befinner seg som benyttes ved behandlingen, og
det bør stilles garanti for at de rettigheter og forpliktelser som er fastsatt i
dette direktiv, faktisk oppfylles.

21. Dette direktiv berører ikke territorialbestemmelsene som gjelder på det
strafferettslige området.

22. Medlemsstatene skal i sin lovgivning eller når de iverksetter tiltak i hen-
hold til dette direktiv, fastsette nærmere hvilke alminnelige vilkår som må
oppfylles for at behandlingen av opplysninger skal være lovlig. Særlig
artikkel 5 sammenholdt med artikkel 7 og 8 gir medlemsstatene mulighet
til uavhengig av alminnelige bestemmelser å fastsette særlige vilkår for
behandling av opplysninger på bestemte områder og for de ulike katego-
rier opplysninger som er nevnt i artikkel 8.

23. Medlemsstatene har myndighet til å sørge for gjennomføring av person-
vernet så vel gjennom en generell lov om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger som gjennom særlover f.eks. for statis-
tikkontorer.

24. Dette direktiv berører ikke lovgivning om beskyttelse av juridiske perso-
ner i forbindelse med behandling av personopplysninger som angår dem.

25. Prinsippene om beskyttelse må på den ene side avspeile seg i de forplik-
telser som påhviler personer, offentlige myndigheter, foretak, byråer eller
andre organer som behandler opplysninger, særlig med hensyn til opplys-
ningenes kvalitet, teknisk sikkerhet, melding til tilsynsmyndigheten og
under hvilke omstendigheter behandlingen kan utføres, og på den annen
side i den rett personer hvis personopplysninger blir behandlet, har til å
bli underrettet om behandlingen, til å få innsyn i opplysningene, til å kreve
at opplysningene blir rettet, og også til under visse omstendigheter å mot-
sette seg behandlingen.

26. Prinsippene om beskyttelse må gjelde enhver opplysning om en identifi-
sert eller identifiserbar person. Når det skal avgjøres om en person er
identifiserbar, bør alle hjelpemidler vurderes som det er rimelig å ta i bruk
for å identifisere vedkommende, enten av den behandlingsansvarlige eller
av en annen person. Prinsippene om beskyttelse får ikke anvendelse på
opplysninger som er gjort anonyme på en slik måte at den registrerte ikke
lenger kan identifiseres. Regler for anvendelse i henhold til artikkel 27 kan
være et nyttig redskap for å angi på hvilke måter opplysningene kan gjøres
anonyme og oppbevares i en slik form at den registrerte ikke lenger kan
identifiseres.

27. Personvernet må gjelde for elektronisk så vel som for manuell behandling
av opplysninger. Omfanget av vernet må i praksis ikke være avhengig av
de teknikker som brukes, ellers ville det være stor fare for omgåelse. Med
hensyn til manuell behandling omfatter dette direktiv likevel bare registre,
og ikke saksmapper som ikke er systematisk oppbygd. Særlig må innhol-
det i et register være systematisk oppbygd etter bestemte kriterier for per-
soner for å lette tilgangen til personopplysningene. I samsvar med defini-
sjonen i artikkel 2 bokstav c) kan de ulike kriteriene som gjør det mulig å
bestemme de enkelte delene av en systematisk oppbygd samling av per-
sonopplysninger, og de ulike kriteriene for tilgang til en slik samling fast-
settes av hver enkelt medlemsstat. Saksmapper eller samlinger av saks-
mapper samt deres forsider som ikke er systematisk oppbygd etter
bestemte kriterier, skal ikke under noen omstendighet omfattes av dette
direktivs virkeområde.
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28. All behandling av personopplysninger må være lovlig og rettferdig overfor
de berørte personer. Opplysningene må særlig være adekvate, relevante
og ikke for omfattende i forhold til de formål de behandles for. Disse for-
målene må være klare og berettigede og må fastsettes når opplysningene
samles inn. Formål for behandlingen som fastsettes etter innsamlingen,
må ikke være uforenlige med formålene slik de opprinnelig ble fastsatt.

29. Senere behandling av personopplysninger for historiske, statistiske eller
vitenskapelige formål anses generelt ikke som uforenlig med de formål
opplysningene tidligere er innsamlet for, forutsatt at medlemsstatene gir
de nødvendige garantier. Disse garantiene skal særlig hindre at opplysnin-
gene blir brukt til støtte for tiltak eller beslutninger som gjelder en
bestemt person.

30. For å være lovlig må behandlingen av personopplysninger dessuten utfø-
res med den registrertes samtykke eller være nødvendig for å inngå eller
oppfylle en kontrakt som er bindende for den registrerte, eller være
begrunnet i et lovfestet krav, i utførelsen av en oppgave i offentlighetens
interesse eller i utøvelsen av offentlig myndighet eller i en persons beret-
tigede interesse, med mindre den registrertes interesse eller rettigheter
og friheter går foran. For å opprettholde likevekt mellom de berørte inter-
esser og samtidig sikre en effektiv konkurranse kan medlemsstatene sær-
lig fastsette vilkår for bruk og videreformidling til tredjemann av person-
opplysninger i forbindelse med vanlig løpende forretningsvirksomhet i
foretak og andre organer. Medlemsstatene kan videre fastsette vilkår for
formidling av personopplysninger til tredjemann i forbindelse med mar-
kedsføring utført i forretningsøyemed eller av ideelle organisasjoner eller
andre sammenslutninger eller stiftelser, f.eks. av politisk art, med forbe-
hold for de bestemmelser som gir den registrerte mulighet til uten
begrunnelse og kostnadsfritt å motsette seg behandling av opplysninger
som angår vedkommende.

31. Behandling av personopplysninger anses også som lovlig når den har som
formål å beskytte en interesse av vesentlig betydning for den registrertes
liv.

32. Det fastsettes i nasjonal lovgivning om den behandlingsansvarlige som
utfører en oppgave i offentlighetens interesse eller under utøvelse av
offentlig myndighet, må være et offentlig forvaltningsorgan eller et annet
offentlig eller privat rettssubjekt, f.eks. et profesjonsorgan.

33. Opplysninger som er av en slik art at de kan krenke grunnleggende frihe-
ter eller privatlivets fred, bør ikke behandles uten den registrertes uttryk-
kelige samtykke. Det må likevel uttrykkelig gis mulighet for unntak fra
dette forbudet for å imøtekomme bestemte behov, særlig når opplysnin-
gene behandles for visse helsemessige formål av personer underlagt taus-
hetsplikt eller i forbindelse med visse sammenslutningers eller stiftelsers
legitime virksomhet, som har som formål å sikre utøvelse av grunnleg-
gende friheter.

34. Når hensynet til viktige samfunnsinteresser gjør det berettiget, må med-
lemsstatene også kunne fravike forbudet mot å behandle kategorier av føl-
somme opplysninger på områder som folkehelse og trygd - særlig for å
sikre kvaliteten og kostnadseffektiviteten med hensyn til de prosedyrer
som benyttes i forbindelse med krav om ytelser og tjenester innenfor
syketrygdeordningen - vitenskapelig forskning og offentlig statistikk. Det
påhviler likevel medlemsstatene å sørge for nødvendige og særskilte
garantier for vern av den enkelte persons grunnleggende rettigheter og
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privatlivets fred.
35. Av hensyn til viktige samfunnsinteresser utfører dessuten offentlige myn-

digheter behandling av personopplysninger for offentlig anerkjente religi-
øse sammenslutninger for å nå mål fastsatt i statsforfatningsretten eller i
folkeretten.

36. Dersom det i enkelte medlemsstater som et ledd i det demokratiske sys-
tems virkemåte er nødvendig at politiske partier i forbindelse med avhol-
delse av valg samler inn opplysninger om folks politiske oppfatninger, kan
behandling av slike opplysninger tillates ut fra hensynet til viktige sam-
funnsmessige interesser, forutsatt at det fastsettes bestemmelser om nød-
vendige garantier.

37. Det bør fastsettes unntak fra visse bestemmelser i dette direktiv for
behandling av personopplysninger i journalistisk øyemed eller i forbin-
delse med litterær eller kunstnerisk virksomhet, særlig på det audiovisu-
elle området, når dette er nødvendig for å bringe personens grunnleg-
gende rettigheter i samsvar med ytringsfriheten og særlig retten til å
motta og gi opplysninger som fastsatt i artikkel 10 i Den europeiske kon-
vensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende
friheter. Medlemsstatene bør derfor med henblikk på avveining mellom
de grunnleggende rettigheter fastsette nødvendige unntak og begrensnin-
ger med hensyn til generelle tiltak i forbindelse med lovligheten av
behandling av opplysninger, tiltak i forbindelse med overføring av opplys-
ninger til tredjestater samt tilsynsmyndighetens fullmakter. Dette bør
likevel ikke føre til at medlemsstatene fastsetter unntak fra tiltak som skal
garantere sikkerheten ved behandlingen. Videre bør i det minste den til-
synsmyndighet som har ansvar for dette området, gis visse etterfølgende
fullmakter til f.eks. regelmessig å utgi en rapport eller bringe saker inn for
rettsmyndighetene.

38. En rettferdig behandling av opplysninger forutsetter at den registrerte
kan få kjennskap til at en slik behandling eksisterer og, når det samles inn
opplysninger fra vedkommende, kan få nøyaktige og fullstendige opplys-
ninger om de nærmere omstendighetene ved innsamlingen.

39. Visse typer behandling gjelder opplysninger som den behandlingsansvar-
lige ikke har samlet inn direkte fra den registrerte. Videre kan opplysnin-
ger rettmessig videreformidles til tredjemann, selv om dette ikke var for-
utsatt da opplysningene ble samlet inn fra den registrerte. I alle disse til-
fellene bør den registrerte underrettes når opplysningene blir registrert,
eller senest når opplysningene for første gang videreformidles til tredje-
mann.

40. Det er likevel ikke nødvendig å pålegge en slik plikt dersom den regis-
trerte allerede er underrettet. Det foreligger heller ingen slik plikt dersom
registreringen eller videreformidlingen er fastsatt uttrykkelig i lov, eller
dersom det viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig å underrette
den registrerte, noe som kan være tilfellet ved behandling for historiske,
statistiske eller vitenskapelige formål. I denne forbindelse kan det tas hen-
syn til antall registrerte, opplysningenes alder samt hvilke kompensato-
riske tiltak som kan treffes.

41. Alle må ha rett til innsyn i opplysninger om dem selv som behandles, for å
forvisse seg om at opplysningene er nøyaktige, og at behandlingen er lov-
lig. Av samme årsak må enhver registrert dessuten ha rett til å få opplyst
hvilken logikk som ligger bak den elektroniske behandlingen av opplys-
ningene om vedkommende, i det minste i forbindelse med edb-baserte
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beslutninger som nevnt i artikkel 15 nr. 1. Denne rett må ikke krenke for-
retningshemmeligheter eller den intellektuelle eiendomsrett, særlig opp-
havsretten som beskytter programvaren. Dette må likevel ikke føre til at
den registrerte nektes alle opplysninger.

42. Av hensyn til den registrertes interesser eller for å verne andres rettighe-
ter og friheter kan medlemsstatene begrense retten til innsyn og underret-
ning. De kan f.eks. fastsette at innsyn i medisinske opplysninger bare kan
oppnås gjennom en person som har sitt yrke innenfor helsevesenet.

43. Medlemsstatene kan også begrense retten til innsyn og underretning
samt visse av den behandlingsansvarliges forpliktelser, i den grad det er
nødvendig av hensyn til f.eks. statens sikkerhet, forsvaret, offentlig sikker-
het eller en medlemsstats eller Unionens vesentlige økonomiske eller
finansielle interesser samt etterforskning eller rettslig forfølging i straffe-
saker eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yrker. Listen over
unntak og begrensninger bør omfatte nødvendige kontroll-, tilsyns- eller
reguleringsoppgaver på de tre sistnevnte områdene som gjelder offentlig
sikkerhet, økonomiske eller finansielle interesser og straffeforfølging.
Oppregningen av oppgaver på disse tre områdene berører ikke berettigel-
sen av unntak og begrensninger av hensyn til statens sikkerhet og forsva-
ret.

44. Medlemsstatene kan i henhold til fellesskapsrettens bestemmelser bli
nødt til å fravike bestemmelsene i dette direktiv om rett til innsyn, under-
retning av personer og opplysningenes kvalitet for å ivareta noen av de
ovennevnte målene.

45. I tilfeller der personopplysninger kan behandles lovlig i offentlighetens
interesse, av hensyn til utøvelse av offentlig myndighet eller i en persons
berettigede interesse, bør enhver registrert likevel, dersom vedkom-
mende ut fra sin særskilte situasjon har tungtveiende og berettigede grun-
ner til det, ha rett til å motsette seg at opplysninger om vedkommende
behandles. Medlemsstatene kan likevel fastsette nasjonale bestemmelser
om det motsatte.

46. Vern av de registrertes rettigheter og friheter i forbindelse med behand-
ling av personopplysninger forutsetter hensiktsmessige tekniske og orga-
nisatoriske tiltak både under utformingen av behandlingssystemet og
under iverksettingen av selve behandlingen, særlig for å ivareta sikkerhe-
ten og dermed forhindre enhver form for uberettiget behandling. Det
påhviler medlemsstatene å sørge for at de behandlingsansvarlige retter
seg etter disse tiltakene. Tiltakene skal, når det tas hensyn til det nåvæ-
rende utviklingstrinn i teknikken og kostnadene ved å iverksette dem,
garantere et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forhold til farene ved behandlin-
gen og arten av opplysninger som skal beskyttes.

47. Dersom en melding som inneholder personopplysninger, oversendes ved
hjelp av en telekommunikasjonstjeneste eller en elektronisk posttjeneste
som har som eneste formål å oversende slike meldinger, er det den person
meldingen opprinnelig kom fra, og ikke den person som tilbyr tjenesten,
som normalt vil bli ansett som behandlingsansvarlig for personopplysnin-
gene meldingen inneholder. De personer som tilbyr disse tjenestene, vil
likevel normalt bli ansett som behandlingsansvarlige for utfyllende per-
sonopplysninger som er nødvendige for å utføre tjenesten.

48. Meldingen til tilsynsmyndigheten har som mål å gjøre behandlingens for-
mål og viktigste særtrekk kjent for offentligheten, slik at det kan kontrol-
leres om behandlingen er i samsvar med nasjonale bestemmelser som
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vedtas i henhold til dette direktiv.
49. For å unngå unødige administrative formaliteter kan medlemsstatene fast-

sette fritak fra eller lempninger i meldeplikten i tilfeller der det ikke er
sannsynlig at behandlingen av opplysninger vil kunne krenke registrertes
rettigheter og friheter, forutsatt at behandlingen er i samsvar med tiltak
truffet av en medlemsstat for å fastsette begrensninger for slik behandling.
Medlemsstatene kan også fastsette fritak eller lempninger når en person
utpekt av den behandlingsansvarlige fastslår at det ikke er sannsynlig at
behandlingen vil kunne krenke de registrertes rettigheter eller friheter.
Den person som har ansvar for datavern, skal uansett om vedkommende
er tilsatt hos den behandlingsansvarlige eller ikke, kunne utøve sitt verv i
full uavhengighet.

50. Det kan fastsettes fritak eller lempninger når behandlingen har som
eneste formål å føre et register som i henhold til nasjonal lovgivning er
utarbeidet for å stille opplysninger til rådighet for offentligheten eller for
personer som kan godtgjøre en berettiget interesse i det.

51. Lempninger i eller fritak fra meldeplikten skal likevel ikke frita den
behandlingsansvarlige for de øvrige forpliktelser som følger av dette
direktiv.

52. I den forbindelse skal etterfølgende kontroll fra vedkommende myndighet
vanligvis anses som tilstrekkelig.

53. Visse typer behandling vil likevel på grunn av sin art, omfang eller formål
kunne innebære en særlig fare for de registrertes rettigheter og friheter,
f.eks. behandling som har som formål å utelukke personer fra å utøve en
rett, motta en ytelse eller oppnå en kontrakt, eller som innebærer bruk av
ny teknologi. Medlemsstatene kan, dersom de ønsker det, presisere
denne fare i sin lovgivning.

54. Sett i forhold til alle de typer behandling som utføres i samfunnet, skulle
det antall typer behandling som innebærer en særlig fare, være svært
begrenset. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at tilsyns-
myndigheten, eller den person som har ansvar for datavern, i samarbeid
med tilsynsmyndigheten, skal foreta en kontroll av slike typer behandling
før de utføres. Etter at kontrollen er utført, og i samsvar med nasjonal lov-
givning kan tilsynsmyndigheten avgi uttalelse om eller gi tillatelse til
behandlingen. En slik kontroll kan også foretas i forbindelse med utarbei-
dingen av et lovgivningsmessig tiltak som vedtas av det nasjonale parla-
ment, eller av et annet tiltak med hjemmel i et slikt lovgivningsmessig til-
tak som fastsetter behandlingens art og de nødvendige garantier.

55. Dersom den behandlingsansvarlige krenker en registrerts rettigheter,
skal det fastsettes en klageadgang i nasjonal lovgivning. Personer som
lider skade som følge av ulovlig behandling, skal ha rett til erstatning fra
den behandlingsansvarlige, som kan fritas for erstatningsansvar dersom
det kan bevises at vedkommende ikke er skyld i skaden, særlig i tilfeller
der det kan påvises feil hos den registrerte eller i tilfelle force majeure. Det
skal iverksettes sanksjoner overfor ethvert privat eller offentlig rettssub-
jekt som ikke overholder de nasjonale bestemmelser som vedtas i hen-
hold til dette direktiv.

56. Strømmen av personopplysninger over landegrensene er nødvendig for
utviklingen av den internasjonale handel. Det personvern som ved dette
direktiv sikres innenfor Fellesskapet, hindrer ikke overføring av person-
opplysninger til tredjestater som sørger for et tilstrekkelig vernenivå. Vur-
deringen av om vernenivået i en tredjestat er tilstrekkelig, skal foretas på
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bakgrunn av alle de forhold som har innflytelse på overføringen, eller på
en type overføringer.

57. Dersom en tredjestat ikke sørger for et tilstrekkelig vernenivå, skal over-
føring av personopplysninger til denne staten derimot forbys.

58. Det bør likevel kunne fastsettes unntak fra dette forbudet under visse
omstendigheter der den registrerte har gitt sitt samtykke, der overførin-
gen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt eller en rettssak, der vern
av viktige samfunnsinteresser krever det, f.eks. ved internasjonal overfø-
ring av opplysninger mellom skatte- eller tollmyndigheter eller mellom
kompetente trygdemyndigheter, eller der overføringen skjer fra et regis-
ter som er opprettet ved lov, og som allmennheten eller personer som har
en berettiget interesse i det, skal kunne konsultere. I dette tilfellet bør slik
overføring ikke omfatte alle opplysningene eller hele kategorier opplys-
ninger i registeret. Når registeret er beregnet på å bli konsultert av perso-
ner som har en berettiget interesse i det, bør overføring skje bare på
anmodning fra disse personene, eller dersom de selv er mottakere.

59. Det kan treffes særlige tiltak for å avhjelpe et utilstrekkelig vernenivå i en
tredjestat i tilfeller der den behandlingsansvarlige stiller nødvendige
garantier. Det skal videre fastsettes framgangsmåter for forhandlinger
mellom Fellesskapet og slike tredjestater.

60. Overføring til tredjestater må under enhver omstendighet finne sted bare
under full overholdelse av de bestemmelsene medlemsstatene vedtar i
henhold til dette direktiv, særlig artikkel 8.

61. Medlemsstatene og Kommisjonen skal innenfor sine respektive myndig-
hetsområder oppfordre de berørte yrkesmiljøer til å utarbeide regler for
hvordan dette direktiv skal anvendes, slik at gjennomføringen av direkti-
vet fremmes, idet det tas hensyn til særtrekk ved behandling av opplysnin-
ger på visse områder, og under overholdelse av de nasjonale bestemmel-
ser som er vedtatt for gjennomføringen.

62. Opprettelsen av tilsynsmyndigheter i medlemsstatene som utøver sine
funksjoner i full uavhengighet, er av avgjørende betydning for personver-
net i forbindelse med behandling av personopplysninger.

63. Disse myndighetene må ha de nødvendige virkemidler for å utføre sine
oppgaver, herunder myndighet til å foreta undersøkelser og til å gripe inn,
særlig i forbindelse med klager, samt myndighet til å opptre som part i
rettssaker. Myndighetene skal bidra til sikre innsyn i behandling av opp-
lysninger i den medlemsstat den er underlagt.

64. Tilsynsmyndighetene i de ulike medlemsstater oppfordres til å yte hveran-
dre bistand i gjennomføringen av sine oppgaver for å sikre at reglene for
beskyttelse overholdes overalt i Den europeiske union.

65. Det må på fellesskapsplan nedsettes en arbeidsgruppe for personvern i
forbindelse med behandling av personopplysninger som skal utøve sine
funksjoner i full uavhengighet. I kraft av sin uavhengighet skal den gi råd
til Kommisjonen og særlig bidra til en ensartet anvendelse av de nasjonale
regler som vedtas i henhold til dette direktiv.

66. Med hensyn til overføring av opplysninger til tredjestater er det i henhold
til dette direktiv nødvendig å tillegge Kommisjonen gjennomføringsmyn-
dighet og å innføre en framgangsmåte etter reglene fastsatt i rådsbeslut-
ning 87/373/EØF. 7) 

67. Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen ble 20. desember 1994 enige

7) EFT nr. L 197 av 18.7.1987, s. 33.
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om en modus vivendi for gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B.

68. Prinsippene fastsatt i dette direktiv for vern av personers rettigheter og fri-
heter, særlig retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling av
personopplysninger kan særlig på visse områder utfylles eller presiseres i
særregler som er i samsvar med prinsippene.

69. Medlemsstatene bør gis en frist på høyst tre år fra datoen for ikrafttredel-
sen av de nasjonale tiltak for gjennomføring av dette direktiv, slik at de
gradvis skal kunne anvende de nye nasjonale bestemmelsene på all
behandling av opplysninger som allerede pågår. For å oppnå en kostnads-
effektiv gjennomføring av bestemmelsene innrømmes medlemsstatene en
ytterligere periode som utløper tolv år etter datoen for vedtakelsen av
dette direktiv, for å sikre at eksisterende manuelle registre bringes i sam-
svar med visse av direktivets bestemmelser. Når opplysningene i disse
registrene behandles manuelt i den utvidede overgangsperioden, må
registrene være brakt i samsvar med bestemmelsene på det tidspunkt
denne behandling utføres.

70. Det er ikke nødvendig at den registrerte gir sitt samtykke på nytt for at
den behandlingsansvarlige etter ikrafttredelsen av de nasjonale bestem-
melsene vedtatt i henhold til dette direktiv skal kunne fortsette en behand-
ling av følsomme opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en kon-
trakt inngått på grunnlag av fritt og informert samtykke før disse bestem-
melsene trådte i kraft.

71. Dette direktiv er ikke til hinder for at en medlemsstat fastsetter regler for
markedsføringsvirksomhet overfor forbrukere som er bosatt på dens ter-
ritorium, såfremt slike regler ikke berører personvernet i forbindelse med
behandling av personopplysninger.

72. Dette direktiv gir mulighet for at det ved gjennomføring av direktivets
bestemmelser kan tas hensyn til prinsippet om innsyn i offentlige doku-
menter -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Kapittel I

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1

Direktivets formål 
1. Medlemsstatene skal i samsvar med dette direktiv sikre vern av fysiske

personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til privatli-
vets fred, ved behandling av personopplysninger.

2. Medlemsstatene skal ikke innskrenke eller forby fri utveksling av person-
opplysninger mellom medlemsstater med begrunnelse i det vern som er
fastsatt i nr. 1.
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Artikkel 2

Definisjoner 
I dette direktiv menes med:
a) «personopplysning»: enhver opplysning om en identifisert eller identifi-

serbar person («den registrerte»); en identifiserbar person er en som
direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av et identifika-
sjonsnummer eller ett eller flere elementer som er særegne for personens
fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identi-
tet,

b) «behandling av personopplysninger» («behandling»): enhver operasjon
eller rekke av operasjoner som med eller uten elektroniske hjelpemidler
utføres i forbindelse med personopplysninger, for eksempel innsamling,
registrering, systematisering, oppbevaring, tilpasning eller endring, gjen-
finning, søking, bruk, videreformidling ved overføring, spredning eller
andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,
sperring, sletting eller tilintetgjøring,

c) «personregister»: enhver strukturert samling av personopplysninger som
er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er plassert sentralt,
er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag,

d) «den behandlingsansvarlige»: den fysiske eller juridiske person, offentlige
myndighet, byrå eller ethvert annet organ som alene eller sammen med
andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og
hvilke hjelpemidler som skal benyttes; når formålet med og hjelpemidlene
ved behandlingen er fastlagt ved nasjonale lover og forskrifter eller på fel-
lesskapsplan, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriterier for
utpeking av vedkommende, fastsettes i nasjonal lovgivning eller i felles-
skapsretten,

e) «databehandler»: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet,
byrå eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på
vegne av den behandlingsansvarlige,

f) «tredjemann»: enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndig-
het, byrå eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlings-
ansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlings-
ansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å
behandle opplysningene,

g) «mottaker»: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, byrå
eller ethvert annet organ som mottar opplysninger, uansett om det dreier
seg om tredjemann; myndigheter som vil kunne motta opplysninger som
ledd i en særskilt undersøkelse, skal ikke anses som mottakere,

h) «den registrertes samtykke»: enhver frivillig, spesifikk og informert viljes-
ytring om at den registrerte gir sitt samtykke til at personopplysninger om
vedkommende blir behandlet.

Artikkel 3

Virkeområde 
1. Dette direktiv får anvendelse på behandling av personopplysninger som

helt eller delvis utføres med elektroniske hjelpemidler, og på ikke-elektro-
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nisk behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et
register.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på behandling av personopplysninger
– som utføres i forbindelse med utøvelse av virksomhet som ikke omfat-

tes av fellesskapsrettens virkeområde, f.eks. den virksomhet som er
fastsatt i avdeling V og VI i traktaten om Den europeiske union, og
ikke under noen omstendighet på behandling som gjelder offentlig
sikkerhet, forsvar, statens sikkerhet (herunder statens økonomiske
interesser når behandlingen er forbundet med spørsmål om statens
sikkerhet) og statens virksomhet på det strafferettslige område,

– som utføres av en fysisk person som ledd i rent personlige eller fami-
liemessige aktiviteter.

Artikkel 4

Gjeldende nasjonal lovgivning 
1. Medlemsstatene skal anvende de nasjonale bestemmelser de vedtar i hen-

hold til dette direktiv, på behandling av personopplysninger
a) som utføres i forbindelse med virksomheten i et foretak eid av den

behandlingsansvarlige på medlemsstatens territorium; når den
samme behandlingsansvarlige er etablert på flere medlemsstaters ter-
ritorium, må vedkommende treffe nødvendige tiltak for å sikre at hvert
av disse foretakene oppfyller kravene fastsatt i den nasjonale lovgiv-
ning som får anvendelse,

b) som utføres av en behandlingsansvarlig som ikke er etablert på med-
lemsstatens territorium, men på et sted der den nasjonale lovgivning
gjelder i henhold til folkeretten,

c) som utføres av en behandlingsansvarlig som ikke er etablert på Felles-
skapets territorium, og som med henblikk på behandling av person-
opplysninger benytter elektroniske eller andre hjelpemidler som
befinner seg på nevnte medlemsstats territorium, med mindre disse
hjelpemidlene benyttes bare med henblikk på transitt gjennom Felles-
skapets territorium.

2. I tilfellene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal den behandlingsansvarlige utpeke
en representant som er etablert på nevnte medlemsstats territorium, uten
at dette berører eventuelle rettslige skritt mot den behandlingsansvarlige
selv.

Kapittel II

Alminnelige vilkår for lovlig behandling av personopplysninger 

Artikkel 5

Medlemsstatene skal innen rammen av bestemmelsene i dette kapittel fast-
sette mer nøyaktig hvilke vilkår som må oppfylles for at behandling av person-
opplysninger skal være lovlig.
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Avsnitt I

Prinsipper for opplysningenes kvalitet 

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at personopplysninger
a) skal behandles på rimelig og lovlig vis,
b) skal innsamles til bestemte, uttrykkelig angitte og berettigede formål

samt at senere behandling ikke skal være uforenlig med disse formå-
lene. Senere behandling av opplysninger for historiske, statistiske
eller vitenskapelige formål skal ikke anses som uforenlig med disse
formålene, forutsatt at medlemsstatene gir de nødvendige garantier,

c) skal være adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold til de
formål de er innsamlet for og/eller senere behandles for,

d) skal være nøyaktige og om nødvendig ajourført; alle rimelige tiltak
skal treffes for å slette eller rette opplysninger som er unøyaktige eller
ufullstendige i forhold til de formål de ble innsamlet for eller senere
behandles for,

e) skal oppbevares på en måte som ikke gir mulighet til å identifisere de
registrerte lenger enn nødvendig for det formål opplysningene er inn-
samlet for eller senere behandles for. Medlemsstatene skal fastsette
nødvendige garantier for personopplysninger som oppbevares lenger
for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål.

2. Den behandlingsansvarlige skal sørge for at nr. 1 overholdes.

Avsnitt II

Kriterier for lovlig behandling av opplysninger 

Artikkel 7

Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at behandling av personopp-
lysninger kan utføres bare dersom
a) den registrerte har gitt sitt utvetydige samtykke, eller
b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte

er part i, eller for å iverksette tiltak på dennes anmodning før kontraktsinn-
gåelsen, eller

c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som gjel-
der den behandlingsansvarlige, eller

d) behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes vitale interesser,
eller

e) behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlighetens inter-
esse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige eller
tredjemann som opplysningene er formidlet til, er blitt pålagt, eller

f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller tredje-
mann som opplysningene er formidlet til, kan forfølge en berettiget inter-
esse, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettig-
heter og friheter som skal vernes i henhold til artikkel 1 nr. 1, går foran.
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Avsnitt III

Særlige typer behandling 

Artikkel 8

Behandling av særlige typer opplysninger 
1. Medlemsstatene skal forby behandling av personopplysninger om rase-

messig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religiøs eller filosofisk
overbevisning, fagforeningsmedlemskap samt behandling av opplysnin-
ger om helse og seksualliv.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom
a) den registrerte uttrykkelig har gitt sitt samtykke til slik behandling,

med mindre det i medlemsstatens lovgivning er fastsatt at forbudet
nevnt i nr. 1 ikke kan oppheves ved at den registrerte gir sitt samtykke,
eller

b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle den behandlingsansvarliges
forpliktelser og rettigheter på det arbeidsrettslige område, i den grad
den er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, som fastsetter nødven-
dige garantier, eller

c) behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen
persons vitale interesser i tilfeller der den registrerte fysisk eller juri-
disk ikke er i stand til å gi sitt samtykke, eller

d) behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutning eller en annen
ideell organisasjon med politisk, filosofisk, religiøst eller faglig formål
som ledd i organisasjonens rettmessige virksomhet og med de nød-
vendige garantier, under forutsetning av at behandlingen utelukkende
gjelder organisasjonens medlemmer eller personer som på grunn av
organisasjonens formål er i regelmessig kontakt med den, og at opp-
lysningene ikke videreformidles til tredjemann uten de registrertes
samtykke, eller

e) behandlingen gjelder opplysninger som den registrerte åpenbart har
offentliggjort, eller den er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende
eller forsvare et rettskrav.

3. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom behandlingen av opplysningene er nød-
vendig med henblikk på forebyggende medisin, medisinsk diagnose,
sykepleie eller behandling eller forvaltning av helsetjenester, og dersom
opplysningene behandles av en helsearbeider som har taushetsplikt i hen-
hold til nasjonal lovgivning eller regler fastsatt av vedkommende nasjonale
myndighet, eller av en annen person med tilsvarende taushetsplikt.

4. Med forbehold for at det gis nødvendige garantier, kan medlemsstatene
av hensyn til viktige samfunnsinteresser fastsette andre unntak enn dem
som er fastsatt i nr. 2, enten i nasjonal lovgivning eller ved vedtak gjort av
tilsynsmyndigheten.

5. Behandling av opplysninger om lovovertredelser, straffedommer eller sik-
kerhetstiltak kan utføres bare under kontroll av en offentlig myndighet
eller dersom det gis tilstrekkelige og spesifikke garantier i henhold til
nasjonal lovgivning, med forbehold for unntak som medlemsstaten kan
fastsette på grunnlag av nasjonale bestemmelser som gir tilstrekkelige,
spesifikke garantier. Et fullstendig register over straffedommer kan like-
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vel føres bare under kontroll av en offentlig myndighet.

Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser om at behandling av opplysnin-
ger om administrative sanksjoner eller dommer i sivile rettssaker også skal
utføres under kontroll av en offentlig myndighet.
1. Unntak fra nr. 1 som fastsatt i nr. 4 og 5 skal meddeles Kommisjonen.
2. Medlemsstatene skal bestemme hvilke vilkår som må oppfylles for at et

nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre vanlige midler til identifika-
sjon kan behandles.

Artikkel 9

Behandling av personopplysninger og ytringsfriheten 
For behandling av personopplysninger som utføres utelukkende i journalis-
tisk øyemed eller i forbindelse med kunstnerisk eller litterær virksomhet, skal
medlemsstatene fastsette fritak eller unntak fra bestemmelsene i dette kapit-
tel, kapittel IV og kapittel VI i den grad de er nødvendige for å bringe retten til
privatlivets fred i samsvar med reglene for ytringsfrihet.

Avsnitt IV

Opplysningsplikt overfor den registrerte 

Artikkel 10

Opplysningsplikt ved innsamling av opplysninger fra den registrerte 
Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at den behandlingsansvar-
lige eller dennes representant skal gi en person som det innsamles opplysnin-
ger fra, minst følgende informasjon, med mindre vedkommende allerede er
underrettet:
a) identiteten til den behandlingsansvarlige og eventuelt dennes represen-

tant,
b) formålene med den behandling opplysningene er innsamlet for,
c) all ytterligere informasjon som f.eks.

– mottakerne eller kategoriene av mottakere,
– om det er obligatorisk eller frivillig å besvare spørsmålene, samt

mulige følger av ikke å svare,
– om retten til å få innsyn i og rette opplysningene om seg selv,

i den grad slik ytterligere informasjon på bakgrunn av de særlige omstendig-
heter ved innsamlingen av opplysningene er nødvendige for å sikre en rimelig
behandling av den registrerte.

Artikkel 11

Opplysningsplikt når opplysningene ikke er innsamlet fra den registrerte 
1. Når opplysningene ikke er innsamlet fra den registrerte, skal medlemssta-
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tene fastsette bestemmelser om at den behandlingsansvarlige eller den-
nes representant allerede ved registreringen av opplysningene, eller der-
som det forutsettes at personopplysningene skal videreformidles til tred-
jemann, senest når opplysningene videreformidles første gang, skal gi den
registrerte minst følgende informasjon, med mindre vedkommende alle-
rede er underrettet:
a) identiteten til den behandlingsansvarlige og eventuelt til dennes repre-

sentant,
b) formålene med behandlingen,
c) all ytterligere informasjon som f.eks.

– hvilken kategori opplysninger det dreier seg om,
– mottakerne eller kategoriene av mottakere,
– om retten til å få innsyn i og rette opplysningene om seg selv,

i den grad slik ytterligere informasjon på bakgrunn av de særlige omstendig-
heter ved innsamlingen av opplysningene er nødvendige for å sikre en rimelig
behandling av den registrerte.
1. Nr. 1 får ikke anvendelse, særlig ikke når behandlingen utføres for statis-

tiske formål eller for historiske eller vitenskapelige forskningsformål, der-
som det viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig å underrette
den registrerte, eller dersom registreringen eller videreformidlingen er
fastsatt uttrykkelig i lov. I disse tilfellene skal medlemsstatene fastsette
nødvendige garantier.

Avsnitt V

Den registrertes rett til innsyn i opplysninger 

Artikkel 12

Rett til innsyn 
Medlemsstatene skal sikre enhver registrert rett til hos den behandlingsan-
svarlige
a) uhindret, med rimelige mellomrom og uten ugrunnet opphold eller urime-

lige kostnader
– å få bekreftet om det behandles opplysninger om vedkommende, samt

minst å få opplyst formålene for behandlingen, hvilke kategorier opp-
lysninger behandlingen gjelder, og mottakerne eller kategoriene mot-
takere som opplysningene videreformidles til,

– å få meddelt i en forståelig form hvilke opplysninger behandlingen
omfatter, og å få tilgjengelig informasjon om hvor de stammer fra,

– å få vite hvilken logikk som ligger bak den elektroniske behandlingen
av opplysninger om vedkommende, i det minste i forbindelse med
edb-baserte beslutninger som nevnt i artikkel 15 nr. 1,

b) etter omstendighetene å få rettet, slettet eller sperret opplysninger som er
blitt behandlet i strid med bestemmelsene i dette direktiv, særlig når opp-
lysningene er ufullstendige eller unøyaktige,

c) å få underrettet tredjemann som opplysningene er videreformidlet til, om
enhver retting, sletting eller sperring utført i samsvar med bokstav b),



Vedlegg 2 St.prp. nr. 34 36
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av 

EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)
med mindre dette viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig.

Avsnitt VI

Unntak og begrensninger 

Artikkel 13

Unntak og begrensninger 
1. Medlemsstatene kan treffe lovgivningstiltak for å begrense rekkevidden

av de forpliktelser og rettigheter som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1, artikkel
10, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 12 og 21, dersom en slik begrensning er
nødvendig for
a) statens sikkerhet,
b) forsvaret,
c) offentlig sikkerhet,
d) forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølging av straff-

bare handlinger eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yrker,
e) en medlemsstats eller Den europeiske unions vesentlige økonomiske

eller finansielle interesser, herunder valuta-, budsjett- og skattesaker,
f) en kontroll-, tilsyns- eller reguleringsoppgave, selv av midlertidig art, i

forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet i tilfellene nevnt i
bokstav c), d) og e),

g) vern av den registrertes interesser eller andres rettigheter og friheter.

2. Medlemsstatene kan med forbehold for nødvendige lovhjemlede garan-
tier, særlig for at opplysningene ikke anvendes til å treffe tiltak eller beslut-
ninger som gjelder en bestemt person, når det klart ikke er noen fare for
at den registrertes rett til privatlivets fred krenkes, ved lov begrense ret-
tighetene fastsatt i artikkel 12 når opplysningene behandles med henblikk
bare på vitenskapelig forskning eller oppbevares som personopplysninger
bare i det tidsrom som er nødvendig for å utarbeide statistikker.

Avsnitt VII

Den registrertes innsigelsesrett 

Artikkel 14

Den registrertes innsigelsesrett 
Medlemsstatene skal innrømme den registrerte rett til
a) i det minste i tilfellene nevnt i artikkel 7 bokstav e) og f) av tungtveiende

og berettigede grunner som gjelder vedkommendes særskilte situasjon,
til enhver tid å gjøre innsigelse mot at personopplysninger om vedkom-
mende bearbeides, med mindre nasjonal lovgivning fastsetter noe annet.
Dersom innsigelsen er berettiget, kan behandlingen iverksatt av den
behandlingsansvarlige ikke lenger omfatte disse opplysningene,

b) på anmodning og kostnadsfritt å gjøre innsigelse mot behandling av per-
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sonopplysninger om vedkommende som den behandlingsansvarlige har
til hensikt å behandle med henblikk på markedsføring,
eller
å bli underrettet før personopplysningene videreformidles første gang til
tredjemann eller anvendes på tredjemanns vegne med henblikk på mar-
kedsføring, og til å få uttrykkelig tilbud om kostnadsfritt å gjøre innsigelse
mot slik videreformidling eller anvendelse.
Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at de registrerte
er kjent med den rett som er nevnt i bokstav b) første ledd.

Artikkel 15

Automatiserte individuelle beslutninger 
1. Medlemsstatene skal innrømme enhver person rett til ikke å bli undergitt

en beslutning som har rettsvirkning for vedkommende eller berører ved-
kommende i vesentlig grad, og som utelukkende er truffet på grunnlag av
elektronisk behandling av opplysninger med sikte på å vurdere visse per-
sonlige forhold som arbeidsinnsats, kredittverdighet, pålitelighet, atferd
osv.

2. Uten at det berører andre bestemmelser i dette direktiv, skal medlemssta-
tene fastsette bestemmelser om at en person kan undergis en beslutning
av en slik art som nevnt i nr. 1, når beslutningen
a) er truffet i forbindelse med inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt,

forutsatt at den registrertes anmodning om inngåelse eller oppfyllelse
av kontrakten er blitt etterkommet, eller at det er truffet hensiktsmes-
sige tiltak for å verne den registrertes berettigede interesser, f.eks.
vedkommendes mulighet til å gjøre sitt synspunkt gjeldende, eller

b) er tillatt i henhold til en lov som fastsetter garantier for vern av den
registrertes berettigede interesser.

Avsnitt VIII

Fortrolighet og sikkerhet ved behandlingen 

Artikkel 16

Fortrolighet ved behandlingen 
Enhver person som er underordnet den behandlingsansvarlige eller databe-
handleren, herunder databehandleren selv, og som får tilgang til personopp-
lysninger, må behandle dem bare etter instruks fra den behandlingsansvar-
lige, bortsett fra i tilfeller fastsatt i lovgivningen.

Artikkel 17

Sikkerhet ved behandlingen 
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at den behandlingsan-

svarlige skal iverkesette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske til-
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tak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig ødeleg-
gelse, mot tilfeldig tap, mot ikke-autorisert endring, spredning eller til-
gang, særlig når behandlingen omfatter overføring av opplysninger i et
nett, samt mot enhver annen form for ulovlig behandling.
Disse tiltakene skal, idet det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn
i teknikken og kostnadene ved iverksettingen, sørge for et tilstrekkelig
sikkerhetsnivå i forhold til de farer behandlingen innebærer, og arten av
opplysninger som skal beskyttes.

2. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at den behandlingsan-
svarlige, dersom behandlingen utføres for dennes regning, må velge en
databehandler som gir de nødvendige garantier med hensyn til tekniske
sikkerhetstiltak og organisatoriske tiltak under behandlingen, og må påse
at disse tiltakene overholdes.

3. En behandling som utføres av en databehandler, skal skje i henhold til en
kontrakt eller et annet juridisk bindende dokument mellom databehandle-
ren og den behandlingsansvarlige der det særlig er fastsatt
– at databehandleren skal handle utelukkende etter instruks fra den

behandlingsansvarlige,
– at forpliktelsene nevnt i nr. 1, som fastlagt i lovgivningen i den med-

lemsstat der databehandleren er etablert, også påhviler denne.

4. Med henblikk på oppbevaring av bevis skal de deler av kontrakten eller
det juridiske dokumentet som gjelder beskyttelse av opplysninger, og de
krav som gjelder tiltakene nevnt i nr. 1, foreligge skriftlig eller i en annen
tilsvarende form.

Avsnitt IX

Melding 

Artikkel 18

Meldeplikt overfor tilsynsmyndigheten 
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at den behandlingsan-

svarlige eller eventuelt dennes representant må underrette tilsynsmyndig-
heten nevnt i artikkel 28 før det iverksettes en behandling som helt eller
delvis utføres elektronisk, eller en rekke slike behandlinger med samme
eller innbyrdes relaterte formål.

2. Medlemsstatene kan gi mulighet for forenklet melding eller fritak for mel-
deplikten bare i følgende tilfeller og på følgende vilkår:
– når medlemsstatene, for de kategorier behandling som på bakgrunn

av opplysningene som skal behandles, sannsynligvis ikke vil krenke
den registrertes rettigheter og friheter, oppgir behandlingens formål,
hvilke opplysninger eller kategorier opplysninger som behandles,
hvilken eller hvilke kategorier registrerte det dreier seg om, til hvilke
mottakere eller kategorier mottakere opplysningene videreformidles,
og hvor lenge opplysningene oppbevares, og/eller

– når den behandlingsansvarlige i samsvar med den nasjonale lovgiv-
ning vedkommende er underlagt, utpeker en person med ansvar for
beskyttelse av personopplysninger, som særlig har til oppgave
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– på en uavhengig måte å sikre den interne anvendelse av de nasjonale
bestemmelsene fastsatt i henhold til dette direktiv,

– å føre et register over de behandlinger som utføres av den behand-
lingsansvarlige, og som omfatter opplysningene nevnt i artikkel 21 nr.
2,
for på den måten å sikre at det ikke er sannsynlig at behandlingene vil
kunne krenke de registrertes rettigheter og friheter.

3. Medlemsstatene kan fastsette at nr. 1 ikke får anvendelse på behandlinger
hvis eneste formål er at det skal føres et register som i henhold til lover og
forskrifter er beregnet på å gi informasjon til offentligheten, og som er til-
gjengelig for offentligheten eller for enhver person som kan godtgjøre en
berettiget interesse i det.

4. Medlemsstatene kan fastsette fritak for meldeplikten eller fastsette en for-
enklet melding for behandlingene nevnt i artikkel 8 nr. 2 bokstav d).

5. Medlemsstatene kan fastsette at noen eller alle ikke-elektroniske behand-
linger av personopplysninger skal meldes, eller fastsette forenklet mel-
ding for slike behandlinger.

Artikkel 19

Meldingens innhold 
1. Medlemsstatene skal angi hvilke opplysninger meldingen skal inneholde.

Den skal minst inneholde følgende:
a) navn og adresse til den behandlingsansvarlige og eventuelt til dennes

representant,
b) behandlingens formål,
c) en beskrivelse av kategorien eller kategoriene registrerte og av opp-

lysningene eller kategoriene opplysninger som gjelder dem,
d) mottakerne eller kategoriene mottakere som opplysningene kan bli

videreformidlet til,
e) planlagte overføringer av opplysninger til tredjestater,
f) en generell beskrivelse som gir mulighet for foreløpig å vurdere hen-

siktsmessigheten ved tiltakene truffet i henhold til artikkel 17 for å
sørge for sikkerheten ved behandlingen.

2. Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler for melding til tilsynsmyn-
digheten om endringer i opplysningene nevnt i nr. 1.

Artikkel 20

Forhåndskontroll 
1. Medlemsstatene skal fastsette nærmere hvilke behandlinger som kan

innebære særlige farer for de registrertes rettigheter og friheter, og skal
sørge for kontroll av disse behandlingene før de utføres.

2. Slike forhåndskontroller skal foretas av tilsynsmyndigheten etter mottak
av meldingen fra den behandlingsansvarlige eller fra den person som har
ansvar for datavern, som i tvilstilfeller skal rådspørre tilsynsmyndigheten.

3. Medlemsstatene kan også gjennomføre en slik kontroll som ledd i utarbei-
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dingen av et tiltak som vedtas av nasjonalforsamlingen, eller av et annet til-
tak med hjemmel i et slikt lovgivningsmessig tiltak, som fastsetter behand-
lingens art og de nødvendige garantier.

Artikkel 21

Offentlig tilgjengelige behandlinger 
1. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at behandlingene er offentlig

tilgjengelige.
2. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at tilsynsmyndigheten

fører et register over behandlinger som er meldt i henhold til artikkel 18.
Registeret skal inneholde minst de opplysninger som er oppført i artikkel
19 nr. 1 bokstav a)-e).
Registeret skal være offentlig tilgjengelig.

3. Med hensyn til behandlinger som ikke omfattes av meldeplikten, skal
medlemsstatene fastsette bestemmelser om at den behandlingsansvarlige
eller et annet organ som medlemsstatene utpeker, på en hensiktsmessig
måte skal stille minst opplysningene nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav a)-e)
til rådighet for enhver som anmoder om det.

Medlemsstatene kan fastsette at denne bestemmelse ikke får anvendelse på
behandlinger hvis eneste formål er at det skal føres et register som i henhold
til lover og forskrifter er beregnet på å gi informasjon til offentligheten, og som
er tilgjengelig for offentligheten eller for enhver person som kan godtgjøre en
berettiget interesse i det.

Kapittel III

Klageadgang, ansvar og sanksjoner 

Artikkel 22

Klageadgang 
Uten at det berører muligheten for å inngi klage til overordnet forvaltnings-
myndighet, særlig til tilsynsmyndigheten nevnt i artikkel 28, før henvisning til
rettsmyndighet, skal medlemsstatene fastsette bestemmelser om at enhver
har rett til å bringe en klage inn for domstolen for krenkelser av rettigheter
som er sikret i de nasjonale bestemmelser som får anvendelse på den berørte
behandling.

Artikkel 23

Ansvar 
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at enhver som har lidt

skade som følge av en ulovlig behandling eller enhver annen handling
som er uforenlig med de nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold til
dette direktiv, har rett til erstatning fra den behandlingsansvarlige for den
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skade som er voldt.
2. Den behandlingsansvarlige kan helt eller delvis fritas for erstatningsan-

svar dersom vedkommende godtgjør at vedkommende ikke kan lastes for
den hendelse som forårsaket skaden.

Artikkel 24

Sanksjoner 
Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at bestemmelsene i
dette direktiv gjennomføres i fullt omfang, og skal særlig fastsette de sanksjo-
ner som får anvendelse i tilfelle overtredelse av bestemmelser som vedtas i
henhold til dette direktiv.

Kapittel IV

Overføring av personopplysninger til tredjestater 

Artikkel 25

Prinsipper 
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at overføring til en tred-

jestat av personopplysninger som er under behandling, eller som skal
behandles etter overføringen, kan finne sted bare dersom den berørte
tredjestat sørger for et tilstrekkelig vernenivå, og med forbehold for at de
nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette direktivs øvrige
bestemmelser, overholdes.

2. Vurderingen av om vernenivået i en tredjestat er tilstrekkelig, skal foretas
på bakgrunn av alle forhold som har innflytelse på overføringen eller på en
kategori overføringer. Særlig skal opplysningenes art, den eller de plan-
lagte behandlingenes formål og varighet, opprinnelsesstat, endelig
bestemmelsesstat, de rettsregler, både alminnelige og sektorielle, samt de
regler for god forretningsskikk og de sikkerhetstiltak som gjelder i den
berørte tredjestat, tas i betraktning.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller
der de mener at en tredjestat ikke sikrer et tilstrekkelig vernenivå i hen-
hold til nr. 2.

4. Dersom Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2
påviser at en tredjestat ikke sikrer et tilstrekkelig vernenivå i henhold til
nr. 2 i denne artikkel, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for
å hindre enhver overføring av opplysninger av samme art til den berørte
tredjestat.

5. Kommisjonen skal på et egnet tidspunkt innlede forhandlinger med hen-
blikk på å avhjelpe den situasjon som oppstår som følge av en påvisning
som angitt i nr. 4.

6. Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 fastslå
at en tredjestat sikrer et tilstrekkelig vernenivå i henhold til nr. 2 i denne
artikkel på grunn av sin nasjonale lovgivning eller sine internasjonale for-
pliktelser med sikte på vern av privatlivets fred og personers grunnleg-



Vedlegg 2 St.prp. nr. 34 42
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av 

EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)
gende rettigheter og friheter, særlig de forpliktelser som er inngått som
følge av forhandlingene nevnt i nr. 5.
Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å etterkomme Kommi-
sjonens avgjørelse.

Artikkel 26

Unntak 
1. Som unntak fra artikkel 25 og med mindre noe annet er bestemt i deres

nasjonale lovgivning, skal medlemsstatene fastsette at overføring av per-
sonopplysninger til en tredjestat som ikke sikrer et tilstrekkelig vernenivå
i henhold til artikkel 25 nr. 2, kan finne sted dersom
a) den registrerte utvilsomt har gitt sitt samtykke, eller
b) dersom overføringen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom

den registrerte og den behandlingsansvarlige eller for å iverksette til-
tak på den registrertes anmodning før kontraktsinngåelsen, eller

c) overføringen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt som i
den registrertes interesse er inngått eller skal inngås mellom den
behandlingsansvarlige og tredjemann, eller

d) overføringen er nødvendig eller er gjort lovpliktig for å verne en viktig
samfunnsinteresse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare
et rettskrav, eller

e) overføringen er nødvendig for å verne den registrertes vitale interes-
ser, eller

f) overføringen finner sted fra et offentlig register som i henhold til lover
og forskrifter er beregnet på å gi informasjon til offentligheten, og som
er tilgjengelig for offentligheten eller for enhver person som kan godt-
gjøre en berettiget interesse i det, i den utstrekning vilkårene for
offentlig tilgjengelighet fastsatt i lov er oppfylt i det særskilte tilfellet.

2. Med forbehold for nr. 1 kan en medlemsstat gi tillatelse til en overføring
eller en rekke overføringer av personopplysninger til en tredjestat som
ikke sikrer et tilstrekkelig vernenivå i henhold til artikkel 25 nr. 2, når den
behandlingsansvarlige stiller tilstrekkelige garantier for vern av privatli-
vets fred og personers grunnleggende rettigheter og friheter samt for utø-
velsen av tilsvarende rettigheter; slike garantier kan særlig framgå av pas-
sende kontraktsvilkår.

3. Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemssta-
ter om de tillatelser den gir i henhold til nr. 2.
Dersom en annen medlemsstat eller Kommisjonen gjør innsigelse som er
velbegrunnet ut fra hensynet til privatlivets fred og personers grunnleg-
gende rettigheter og friheter, skal Kommisjonen vedta hensiktsmessige
tiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2.
Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å etterkomme Kommi-
sjonens beslutning.

4. Når Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 fastslår
at visse standardiserte kontraktsvilkår gir tilstrekkelige garantier i hen-
hold til nr. 2, skal medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å etter-
komme Kommisjonens beslutning.
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Kapittel V

Atferdsregler 

Artikkel 27

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal oppmuntre til utarbeiding av
atferdsregler som avhengig av særlige forhold på de ulike områder skal
bidra til en riktig anvendelse av de nasjonale bestemmelsene medlemssta-
tene vedtar i henhold til dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at yrkessammenslutnin-
ger og andre organer som representerer andre kategorier behandlingsan-
svarlige, som har utarbeidet utkast til nasjonale atferdsregler eller som
har til hensikt å endre eller forlenge gjeldende nasjonale atferdsregler,
skal kunne framlegge dem for den nasjonale myndighet til uttalelse.
Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at denne myndighet
blant annet skal kontrollere at de utkast den får seg forelagt, er i samsvar
med de nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold til dette direktiv.
Dersom myndigheten finner det hensiktsmessig, skal den innhente syns-
punkter fra de registrerte eller deres representanter.

3. Utkast til fellesskapsregler og forslag til endring eller forlengelse av gjel-
dende fellesskapsregler kan framlegges for arbeidsgruppen nevnt i artik-
kel 29. Arbeidsgruppen skal blant annet uttale seg om hvorvidt de utkas-
tene den har fått seg forelagt, er i samsvar med nasjonale bestemmelser
vedtatt i henhold til dette direktiv. Dersom den finner det hensiktsmessig,
skal den innhente synspunkter fra de registrerte eller deres representan-
ter. Kommisjonen kan sørge for at de reglene arbeidsgruppen har god-
kjent, offentliggjøres på en hensiktsmessig måte.

Kapittel VI

Tilsynsmyndighet og arbeidsgruppe for personvern i forbindelse med be-
handling av personopplysninger 

Artikkel 28

Tilsynsmyndighet 
1. Hver medlemsstat skal fastsette at én eller flere offentlige myndigheter

skal ha til oppgave å overvåke anvendelsen på dens territorium av de
bestemmelser som medlemsstatene vedtar i henhold til dette direktiv.
Disse myndighetene skal i full uavhengighet utføre de oppgaver de er
pålagt.

2. Hver medlemsstat skal fastsette at tilsynsmyndighetene skal høres ved
utarbeidingen av lover og forskrifter om vern av personers rettigheter og
friheter i forbindelse med behandling av personopplysninger.

3. Hver tilsynsmyndighet skal særlig kunne
– iverksette undersøkelser, f.eks. få tilgang til opplysninger som

behandles, og kunne innsamle all informasjon som er nødvendig for å
ivareta sine tilsynsoppgaver,

– gripe effektivt inn ved f.eks. i samsvar med artikkel 20 å avgi uttalelser
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før behandlingene iverksettes, og sørge for en hensiktsmessig offent-
liggjøring av uttalelsene, ved å gi ordre om sperring, sletting eller til-
intetgjøring av opplysninger, ved midlertidig eller definitivt å forby en
behandling, ved å rette en advarsel eller formaning til den behand-
lingsansvarlige eller ved å framlegge saken for nasjonalforsamlinger
eller andre politiske institusjoner,

– bringe overtredelser av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til
dette direktiv inn for rettsmyndighetene eller gjøre rettsmyndighe-
tene oppmerksomme på slike overtredelser.
Vedtak gjort av tilsynsmyndigheten som det reises innvendinger mot,
kan påklages for domstolene.

4. Enhver person, eller en sammenslutning som representerer vedkom-
mende, kan rette en anmodning til tilsynsmyndigheten om vern av sine
rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av personopplysnin-
ger. Den berørte skal underrettes om utfallet av anmodningen.
Enhver person kan særlig rette en anmodning til tilsynsmyndigheten om
å få kontrollert om en behandling er lovlig, når de nasjonale bestemmel-
sene vedtatt i henhold til artikkel 13 i dette direktiv får anvendelse. Perso-
nen skal i alle tilfeller underrettes om at det er utført en kontroll.

5. Den enkelte tilsynsmyndighet skal med jevne mellomrom utarbeide en
rapport om sin virksomhet. Denne rapporten skal offentliggjøres.

6. Den enkelte tilsynsmyndighet har, uavhengig av den nasjonale lovgivning
som får anvendelse på den aktuelle behandling, fullmakt til på sin med-
lemsstats territorium å utøve den myndighet den er tillagt i samsvar med
nr. 3. Den enkelte tilsynsmyndighet kan bli anmodet om å utøve sin myn-
dighet av en myndighet i en annen medlemsstat.
Tilsynsmyndighetene skal samarbeide med hverandre i det omfang det er
nødvendig for at de skal få utført sine oppgaver, særlig ved å utveksle nyt-
tig informasjon.

7. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at tilsynsmyndighetenes
medlemmer og tilsatte også etter at de har sluttet i sitt arbeid, har taus-
hetsplikt med hensyn til de fortrolige opplysninger de har hatt tilgang til.

Artikkel 29

Arbeidsgruppe for personvern i forbindelse med behandling av personopplys-
ninger 
1. Det nedsettes en arbeidsgruppe for personvern i forbindelse med behand-

ling av personopplysninger, heretter kalt «arbeidsgruppe».

Gruppen skal være rådgivende og uavhengig.
1. Arbeidsgruppen skal være sammensatt av en representant for den eller de

tilsynsmyndigheter som hver medlemsstat har utpekt, en representant for
den eller de myndigheter som er opprettet for fellesskapsorganene og -
institusjonene, samt en representant for Kommisjonen.
Hvert medlem av arbeidsgruppen skal utpekes av den institusjon eller den
eller de myndigheter vedkommende representerer. Når en medlemsstat
har utpekt flere tilsynsmyndigheter, skal disse utnevne en felles represen-
tant. Det samme er tilfellet for de myndighetene som er opprettet for fel-
lesskapsorganene og -institusjonene.
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2. Arbeidsgruppen skal treffe sine beslutninger med simpelt flertall blant
representantene for tilsynsmyndighetene.

3. Arbeidsgruppen skal velge sin leder. Lederen velges for et tidsrom på to
år. Lederen kan gjenvelges.

4. Kommisjonen skal ivareta arbeidsgruppens sekretariatsoppgaver.
5. Arbeidsgruppen fastsetter selv sin forretningsorden.
6. Arbeidsgruppen skal behandle de spørsmål som lederen setter på dagsor-

denen, enten på eget initiativ eller på anmodning fra en representant for
tilsynsmyndighetene eller Kommisjonen.

Artikkel 30

1. Arbeidsgruppen har til oppgave
a) å undersøke ethvert spørsmål om anvendelsen av nasjonale bestem-

melser som vedtas i henhold til dette direktiv, med sikte på å bidra til
en ensartet anvendelse,

b) å avgi en uttalelse for Kommisjonen om vernenivået i Fellesskapet og
i tredjestater,

c) å gi Kommisjonen råd om ethvert utkast til endring av dette direktiv,
om alle supplerende eller spesifikke tiltak som bør treffes for å verne
fysiske personers rettigheter og friheter i forbindelse med behandling
av personopplysninger, og om ethvert annet utkast til fellesskapstiltak
som har innvirkning på slike rettigheter og friheter,

d) å avgi uttalelse om de atferdsregler som er utarbeidet på fellesskaps-
plan.

2. Dersom arbeidsgruppen fastslår at ulikheter i medlemsstatenes lovgiv-
ning og praksis kan være til hinder for et ensartet personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger i Fellesskapet, skal den under-
rette Kommisjonen om det.

3. Arbeidsgruppen kan på eget initiativ framlegge anbefalinger om ethvert
spørsmål om personvern i forbindelse med behandling av personopplys-
ninger i Fellesskapet.

4. Arbeidsgruppens uttalelser og anbefalinger skal oversendes Kommisjo-
nen og komiteen nevnt i artikkel 31.

5. Kommisjonen skal underrette arbeidsgruppen om på hvilken måte den
har tatt hensyn til uttalelsene og anbefalingene. Kommisjonen skal for
dette formål utarbeide en rapport som også skal oversendes Europaparla-
mentet og Rådet. Rapporten skal offentliggjøres.

6. Arbeidsgruppen skal utarbeide en årsrapport om situasjonen med hensyn
til beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av person-
opplysninger i Fellesskapet og i tredjestater, som den skal oversende
Kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet. Rapporten skal offentliggjø-
res.

Kapittel VII

Gjennomføringsbestemmelser for fellesskapet 
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Artikkel 31

Komité 
1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av representanter for

medlemsstatene og ledet av Kommisjonens representant.
2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast til tiltak

som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet innen en frist som
lederen kan fastsette etter hvor mye saken haster.
Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel
148 nr. 2. Ved avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemssta-
tenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal
ikke avgi stemme.
Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart. Dersom
tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal imidlertid Kom-
misjonen omgående underrette Rådet om dem. I dette tilfellet
– skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den har vedtatt,

i tre måneder regnet fra den dag underretningen blir gitt,
– kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen fris-

ten fastsatt i foregående ledd.

Sluttbestemmelser 

Artikkel 32

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødven-
dige for å etterkomme dette direktiv, innen tre år etter at det er vedtatt.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde
en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de
kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemssta-
tene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at behandlinger som allerede er iverksatt
på ikrafttredelsesdatoen for de nasjonale bestemmelser som vedtas i hen-
hold til dette direktiv, bringes i samsvar med disse bestemmelsene innen
tre år etter denne dato.
Som unntak fra foregående ledd kan medlemsstatene fastsette at behand-
linger av opplysninger som allerede inngår i manuelle registre på ikrafttre-
delsesdatoen for de nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold til dette
direktiv, skal bringes i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i dette direktiv innen
tolv år etter at direktivet ble vedtatt. Medlemsstatene skal likevel inn-
rømme den registrerte rett til på anmodning, og særlig i forbindelse med
utøvelse av retten til innsyn, å få rettet, slettet eller sperret opplysninger
som er ufullstendige, unøyaktige, eller som er oppbevart på en måte som
er uforenlig med de legitime mål den behandlingsansvarlige forfølger.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene med forbehold for passende
garantier fastsette at opplysninger som oppbevares med henblikk bare på
historisk forskning, ikke må bringes i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i
dette direktiv.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internretts-
lige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhand-
ler.
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Artikkel 33

Med jevne mellomrom og første gang innen tre år etter datoen fastsatt i artik-
kel 32 nr. 1 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en
rapport om gjennomføringen av dette direktiv, eventuelt vedlagt passende for-
slag til endringer. Rapporten skal offentliggjøres.

Kommisjonen skal særlig undersøke anvendelsen av direktivet på behand-
lingen av lyd- og bildedata om fysiske personer og skal framlegge passende
forslag som er nødvendige på bakgrunn av utviklingen innen informasjonstek-
nologien og informasjonssamfunnet.

Artikkel 34

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 1995.

For Europaparlamentet For Rådet
K. HÄNSCH L. ATIENZA SERNA

President Formann
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