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Álit 

um upptöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/679 um persónuvernd og gagnaöryggi. 

Frá allsherjar- og menntamálanefnd. 

Hinn 19. maí síðastliðinn óskaði utanríkismálanefnd eftir því að allsherjar- og menntamálanefnd veitti álit 
á því hvort efnislegrar aðlögunar væri þörfvegna upptöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
2016/679 um persónuvernd og gagnaöryggi í EES-samninginn, sbr. 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES 
mála. 

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Rúnar Guðjónsson og Þorstein Gunnarsson frá 
innanríkisráðuneyti og Helgu Þórisdóttur frá Persónuvernd. Nefndinni barst minnisblað um málið frá 
Persónuvernd. Reglugerðin er viðamikil og felur í sér umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á 
evrópskum persónuverndarreglum í tvo áratugi. Vinna við reglugerðina hefur staðið yfir innan 
Evrópusambandsins síðan 2012. 

Með reglugerðinni er réttur einstaklinga til persónuverndar stórlega aukinn, en grundvallarreglur 
persónuréttar haldast óbreyttar að mestu. Markmið reglugerðarinnar eru m.a. að einfalda umgjörð 
persónuverndarregIna, einkum fyrir aðila með starfsemi í fleiri en einu ríkja EES, og uppfæra regluverkið til 
samræmis við nútímaaðstæður vegna örra tækniframfara á undanförnum árum og áratugum. Á meðal 
breytinga sem reglugerðin hefur í för með sér má nefna, auk framangreinds, aukinn rétt til ráðstöfunar eigin 
upplýsinga, aukið gagnsæi við meðferð persónuupplýsinga, aukna vernd barna og ungmenna, auknar 
heimildir yfirvalda til að sekta lögaðila vegna brota á persónuverndarreglum, lögfestingu réttarins til að 
gleymast og útvíkkun hugtaksins "persónuupplýsingar", m.a. svo það nái til stafrænna auðkenna og 
staðsetningarupplýsinga í snjalltækjum. 

Á fundi nefndarinnar kom til umræðu hvernig reglugerðinni væri ætlað að standast áframhaldandi þróun 
í tæknimálum og hvort nauðsynlegt yrði að ráðast í innleiðingu enn nýrrar reglugerðar að fáum árum liðnum 
vegna hennar. Nefndarmenn voru upplýstir um að reglugerðin innihéldi 50 svokölluð sveigjanleg ákvæði 
sem ætlað er að koma í veg fyrir að reglugerðin úreldist á skömmum tíma vegna tækniframfara. Þessi 
sveigjanlegu ákvæði ættu jafnframt að nýtast íslenskum stjórnvöldum til að laga efni reglugerðarinnar að 
íslenskum aðstæðum. 

Innleiðing reglugerðarinnar kallar á vítækar breytingar á lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga, nr. 7712000, auk þess sem hún mun hafa áhrif á fleiri lög og reglur þar sem 
persónuverndar bregður við. Þá er viðbúið að styrkja þurfi innviði Persónuverndar vegna aukinna skyldna 
stofnunarinnar með tilkomu reglugerðarinnar. 

Nefndin gerir ekki athugasemdir við upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. 
Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar undir álit þetta með fyrirvara. Hún telur þörf á að fram fari sérstök 

athugun á útfærslu annarra ríkja á sveigjanlegu ákvæðunum 50 með það að markmiði að tryggja samhæfingu 
við önnur lönd þar sem það á við og að útfærsla persónuverndarlöggjafar á Íslandi verði alltaf með sterkasta 
móti. 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Haraldur Einarsson og Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir voru fjarverandi við 
afgreiðslu málsins. 

Alþingi, 23. ágúst 2016. 

Unnur Brá Konráðsdóttir, form. 

Guðmundur Steingrímsson. 

Líneik Anna Sævarsdóttir. 

Jóhanna María Sigmundsdóttir. 

Vilhjálmur Árnason. 



Ásta Guðrún Helgadóttir, með fyrirvara. 



Álit 

um upptöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46ÆB 

(almenna persónuverndarreglugerðin). 

Frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefud. 

Hinn 19. maí 2016 óskaði utanríkismálanefud eftir því að stjórnskipunar- og eftirlitsnefud veitti álit á því 
hvort efuislegrar aðlögunar væri þörfvegna upptöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 
frá 27. april 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46ÆB í EES-samninginn, sbr. 2. gr. reglna um þinglega 
meðferð EES-mála. Málið hefur verið til umfjöllunar hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefud frá þeim tíma en 
hefur ekki orðið útrætt, m.a. þar sem ekki hafði verið tekin ákvörðun um aðlögun gerðarinnar fyrir EFTA 
ríkin innan EES fyrir upptöku hennar í EES-samninginn. 

Nefudin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Álfrúnu Perlu Baldursdóttur og Jóhönnu Bryndísi 
Bjarnadóttur frá utanríkisráðuneyti og Rósu Dögg Flosadóttur frá dómsmálaráðuneyti. 

Á fundum nefudarinnar kom fram að unnið hefði verið að lausn málsins frá vori 2016, þegar gerðin var 
samþykkt á vettvangi Evrópusambandsins. Nefudinni var kynnt minnisblað dómsmálaráðuneytis og 
utanríkisráðuneytis um framvindu í samningaviðræðum EFTA-ríkjanna við Evrópusambandið um aðlögun á 
almennu persónuverndarreglugerð ESB fyrir upptöku í EES-samninginn. Kom fram að Stefán Már 
Stefánsson, prófessor í lögfræði við Háskóla Íslands, hefði verið stjórnvöldum til ráðgjafar í málinu, einkum 
vegna stjórnskipulegra álitaefua og fylgdi minnisblað hans einnig til nefudarinnar um mat hans á leiðum til 
útfærslu við aðlögun reglugerðarinnar fyrir upptöku í EES-samninginn. 

Efni reglugerðarinnar. 
Á fundum nefudarinnar kom fram að markmiðið með reglugerð (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga er að samræma reglur um 
persónuvernd og gagnaöryggi í Evrópu, auka vernd einstaklinga og færa þeim aukinn sjálfsákvörðunarrétt 
yfir persónuupplýsingum sínum og bregðast við breyttum aðstæðum, m.a. vegna tækniþróunar og aukinnar 
vinnslu persónuupplýsinga. Fram kom að umbætur á persónuverndarregluverkinu eru jafuframt settar fram í 
tilskipun (ESB) 2016/680 um vernd einstaklinga að því er varðar vinnslu lögbærra yfirvalda á 
persónuupplýsingum í tengslum við að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð 
brot eða fullnægja refsiviðurlögum og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (löggæslutilskipunin), en báðar 
gerðirnar munu koma til framkvæmda í aðildarríkjum ESB í maí árið 2018. 

Reglugerð (ESB) 2016/679 mælir fyrir um að meginreglur um heimildir til vinnslu persónuupplýsinga 
verði sambærilegar heimildum tilskipunar 95/46/EB en að reglurnar gildi um alla vinnslu persónuupplýsinga 
innan Evrópu óháð því hvar ábyrgðaraðili er landfræðilega staðsettur auk þess sem hugtakið 
persónuupplýsingar er víkkað út. Lagðar eru auknar skyldur á ábyrgðaraðila og vinnsluaaðila 
persónuupplýsinga og réttindi einstaklinga eru aukin. Nýmæli í reglugerðinni er fyrirkomulag um afgreiðslu 
á einum stað (e. one-stop shop). Eigi málið við fleiri en eitt ríki mun ein persónuverndarstofuun vera í 
hlutverki forystueftirlitsyfirvalds (e. lead supervisory authority) og vinna ákvörðun sem verður bindandi fyrir 
aðrar persónuverndarstofuanir. Komi upp ágreiningur milli stofuana mun Evrópska persónuverndarráðið (e. 
European Data Protection Board, ED P B) skera úr um hann og beina ákvörðun í málinu gagnvart viðkomandi 
stofuun. Þannig er regluverkinu ætlað að koma á samræmingarkerfi (e. consistency mechanism). 

Umfjöllun nefndarinnar. 
Umfjöllun nefudarinnar afinarkast við stjórnskipuleg álitaefui en ákveðnar breytingar sem felast í 

reglugerðinni eru þess eðlis að þær fela í sér slík álitaefui og áskoranir fyrir tveggja stoða kerfi EES 
samningsins sem nauðsynlegt er að leysa áður en reglugerð (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum 
við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga verður tekin upp í EES- samninginn. 
Á fundum nefudarinnar var bent á helstu stjórnskipulegu álitaefui í þessu sambandi sem brýnt er að skoða 
sérstaklega með hliðsjón af tveggja stoða kerfmu. Í fyrsta lagi þarf að skoða nánar fyrirkomulagið um 
afgreiðslu mála á einum stað, sbr. 60.--63. gr. reglugerðarinnar, í þeim tilvikum þegar vinnsla 
persónuupplýsinga nær yfir landamæri, og hvort útfæra þurfi þetta fyrirkomulag sérstaklega fyrir EFTA -ríkin 



innan EES þar sem ákvörðun í máli gæti komið frá persónuverndarstofuun innan ESB en haft gildi gagnvart 
persónuverndarstofnun á Íslandi. Í öðru lagi þarfnast hið svokallaða samræmingarkerfi, sbr. 63.-67. gr. 
reglugerðarinnar, nánari útfærslu fyrir EFT A-ríkin innan EES. Í reglugerðinni er mælt fyrir um úrskurðarvald 
Evrópska persónuverndarráðsins og skyldu þess til að taka bindandi ákvarðanir við tilteknar kringumstæður, 
m.a. þegar ágreiningur er milli forystueftirlitsyfirvalds og annarra stofnana. Við slíkar aðstæður ber ráðinu 
m.a. að leggja mat á það hvort einstaklingur eða lögaðili hafi gerst brotlegur við Evrópulöggjöf á sviði 
persónuverndar en ákvörðunin beinist að viðkomandi eftirlitsyfirvaldi. Þetta fyrirkomulag þarfnast skoðunar 
varðandi EFTA-ríkin þar sem persónuverndarráðið tilheyrir ESB-stoðinni samkvæmt tveggja stoða kerfi 
EES-samningsins. Í þriðja lagi er nauðsynlegt að skoða endurskoðunarvald dómstóla á ákvörðunum 
persónuverndarráðsins út frá tveggja stoða kerfinu en samkvæmt reglugerðinni fer dómstóll ESB með það 
vald og hann tilheyrir ESB-stoðinni. Þá skiptir máli að tryggja þátttöku EFTA-ríkjanna innan EES í 
persónuverndarráðinu og störfum þess. 

Aðlögun reglugerðarinnar fyrir upptöku í EES-samninginn. 
Við umfjöllun málsins í nefndinni var rætt um val á leið við aðlögun reglugerðarinnar fyrir upptöku í 

EES-samninginn, en undanfarið hafa staðið yfir samningaviðræður milli EFTA-ríkjanna annars vegar og 
framkvæmdastjórnar ESB hins vegar um mismunandi útfærslur við aðlögun gerðarinnar fyrir EFTA-ríkin 
innan EES, fyrir upptöku í EES-samninginn. Útfærslumar sem hafa verið til skoðunar varða einkum 
mismunandi aðkomu EFTA-ríkjanna að Evrópska persónuverndarráðinu og gildi ákvarðana ráðsins gagnvart 
persónuverndarstofnunum í EFT A -ríkjunum. 

Á fundum nefndarinnar kom fram að niðurstaða ríkisstjórnarinnar sé að fallast á aðlögun 
persónuverndarreglugerðarinnar með því að styðjast við leið sem gerir ráð fyrir svokallaðri fullri aðkomu 
Evrópska persónuverndarráðsins (e. Full EDPB). Í því felst að fulltrúar frá persónuverndarstofnunum EFTA 
ríkjanna munu sitja í Evrópska persónuverndarráðinu með fullan tillögu- og málfrelsisrétt, en án formlegs 
atkvæðisréttar. Evrópska persónuverndarráðið mun taka bindandi ákvarðanir gagnvart 
persónuverndarstofnun EFTA-ríkis innan EES, á sama hátt og gagnvart aðildarríki ESB. 

Aðlögun að tveggja stoða kerfinu og stjórnskipuleg álitaefni. 
Við meðferð málsins í nefndinni var sérstaklega rætt um að aðlögunin væri ekki í fullu samræmi við 

tveggja stoða kerfi EES-samningsins og enn fremur hvort útfærslan væri í samræmi við stjórnarskrá. Nefndin 
tekur fram að við mat á því hvort innleiðingin sé annmörkum háð með tilliti til ákvæða 2. og 70. gr. 
stjórnarskrár kemur m.a. til skoðunar hversu víðtækt framsalið er, að hverjum valdheimildir beinast, þátttaka 
Íslands í ákvarðanatöku og gagnkvæmni, umfang og eðli valdheimildanna, samfélagsleg markmið og 
svigrúm löggjafans. 

Á fundum nefndarinnar var rætt um kosti og ókosti útfærslunnar um fulla aðkomu evrópska 
persónuverndarráðsins. Fram kom að þessi aðlögun er ekki að fullu í samræmi við tveggja stoða kerfi EES 
samningsins, þar sem persónuverndarráðið getur tekið bindandi ákvarðanir gagnvart eftirlitsyfirvaldi EFTA 
ríkis innan EES. Nefndin telur hins vegar mikilvægt að hafa í huga að með þessari leið hafa 
persónuverndarstofnanir EFTA-ríkjanna fulla aðkomu að störfum Evrópska persónuverndarráðsins. Þrátt 
fyrir að hafa ekki formlegan atkvæðisrétt hefðu EFTA-ríkin innan EES möguleika á að taka þátt í störfum 
ráðsins og umræðum á vettvangi þess og gætu EFTA-ríkin þannig komið sinni afstöðu á framfæri. Jafnframt 
var rætt um að EFTA-ríkin hafa vilyrði fyrir því að geta tekið þátt í kerfmu um afgreiðslu á einum stað og í 
samræmingarkerfinu á jafnréttisgrundvelli við aðildarríki ESB. Persónuverndarstofnanir EFTA-ríkjanna 
gætu þannig haft fulla aðkomu að undirbúningi, rannsókn og meðferð einstakra mála sem varða vinnslu 
persónuupplýsinga yfir landamæri.. Að því . er varðar útfærsluna um fulla aðkomu Evrópska 
persónuverndarráðsins vega einnig þungt hagsmunir einstaklinga og lögaðila af aukinni réttarvernd, þ.e. að 
geta leitað réttar síns og að tryggt sé að mál séu einungis afgreidd af einni persónuverndarstofnun. Nefndin 
tekur fram að einnig skipti máli að ákvarðanir Evrópska persónuverndarráðsins beinast að ríkjunum, en ekki 
einstaklingum eða lögaðilum í ríkjunum. 

Við meðferð málsins í nefndinni kom fram að ekki er frágengið hvernig staðið verður að endurskoðun 
dómstóla á ákvörðunum Persónuverndar, ef á það reynir, sem byggðar verða á ákvörðunum Evrópska 
persónuverndarráðsins en að unnt verði að fmna lausn á því án þess að semja þurfi sérstaklega við 
framkvæmdastjórn ESB um aðlögunartexta. Fram komu sjónarmið um að hægt sé að tryggja endurskoðun 
dómstóla á ákvörðun Evrópska persónuverndarráðsins efEFTA-ríki virkjar bókun 34 við EES-samninginn 
um að dómstólar í EFTA-ríkjunum geti farið fram á það að dómstóll Evrópusambandsins taki ákvörðun um 
túlkun EES-reglna sem samsvara ESB-reglum. Engin fordæmi eru hins vegar fyrir notkun bókunar 34. 



Nefndin leggur áherslu á að komist verði að niðurstöðu sem allra fyrst og kannað hvort þessi kostur sé 
raunhæfur. 

Niðurstaða nefndarinnar. 
Fyrir nefndinni var rætt um að Ísland hafi á vettvangi EES-samstarfsins lagt áherslu á að standa vörð um 

tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Það sé hins vegar ákvörðun ríkisstjórnarinnar að styðja tillögu um fulla 
aðkomu Evrópska persónuverndarráðsins og það er skoðun utanríkisráðuneytisins og 
dómsmálaráðuneytisins, auk Persónuverndar, að þessi kostur þjóni best heildarhagsmunum Íslands þegar 
tekið er tillit til allra hliða málsins. Þá kom fram að aðrir aðilar í EES-samstarfmu, þ.e. Noregur, Liechtenstein 
og ESB, séu tilbúnir til að vinna nánar að aðlögun gerðarinnar sem tengist þessari leið. 

Í áliti Stefáns Más kemur fram að ekki verði fullyrt að þessi tillaga stangist á við stjórnarskrá, en m.a. 
verður að líta til þess að ákvarðanir munu beinast að eftirlitsstofnunum en ekki einstaklingum eða lögaðilum 
og er á vel skilgreindu sviði. Nefndin telur hins vegar ljóst að tillagan er ekki í fullu samræmi við tveggja 
stoða kerfið sem EES-samningurinn byggir á. Fyrir nefndinni kom hins vegar fram að stjórnvöld munu beita 
sér fyrir því að hagsmunir Íslands í málinu verði tryggðir, m.a. með sameiginlegri yfirlýsingu samningsaðila 
um sérstöðu þessa máls og tilgreint er að ekki verði litið á þessa aðlögun sem fordæmi fyrir mál sem geta 
komið upp í framtíðinni. Þá munu stjórnvöld beita sér fyrir því að lagt verði til að afstaða 
persónuverndarstofnana EFTA-ríkjanna verði skráð sérstaklega við atkvæðagreiðslu á vettvangi Evrópska 
persónuverndarráðsins og enn fremur að sameiginlega EES-nefndin verði vettvangur til að fjalla um hnökra 
áaðkomu persónuverndarstofnana EFTA-ríkjanna í Evrópska persónuverndarráðinu, er þurfa þykir þegar 
reynsla verður komin á það. 

Nefndin telur einsýnt að fallast verði á þessa leið í ljósi þeirra hagsmuna sem í húfi eru, þ.e. friðhelgi 
einkalífsins og þátttaka Persónuverndar í þessu samstarfi til að tryggja réttarvernd einstaklinga og lögaðila á 
Íslandi. 

Nefndin telur með hliðsjón af framansögðu að framsalið sem hér um ræðir sé á afmörkuðu og vel 
skilgreindu sviði og sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né íslenska borgara þar sem 
ákvarðanirnar beinast gegn stofuunum en ekki einstaklingum. Nefndin gerir því ekki athugasemdir við 
upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. 

Alþingi, 6. febrúar 2018. 

Helga Vala Helgadóttir, form. 
Lineik Anna Sævarsdóttir 

Jón Þór Ólafsson 
Birgir Ármannsson 

Jón Steindór Valdimarsson 
Kolbeinn Óttarsson Proppé 

Óli Björn Kárason 
Þorsteinn Sæmundsson 
Alex B. Stefánsson 


