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Persónuvernd

Með bréfi allsherjamefndar Alþingís, dags, 4. mars sl, hefur Persónuvernd fengið til umsagnar 
tiJlögu til þingsáiyktunar um að Island skapi sér afgerandi lagalega sérstÖðu varðandi vemd 
tjáningar- og upplýsingafrelsis, sbr. þskj. nr. 688, mál m\ 383.

Með þingsályktunartijlÖgunni er lagt til að Alþingi álykd að fela ríldsstjórninm að leita leiða til að 
styrkja tjáningarfrelsi, málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi auk þess sem vemd 
heimildarmanna og afhjúpenda verði tryggð. Þá er lagt til að gerð verði úttekt á lagaumhverfinu 
svo að hægt sé að afmarka viðfangsefnið og undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja 
loggjöf. Einnig er lagt til í þingsályktunartillÖgunni að litið verði til löggjafar annarra ríkja með 
það að markmiði að sameina það besta til að skapa íslandi sérstöðu á sviði tjáníngar- og 
upplýsingafrelsis. Að lokum er lagt til að komið verði á fót fyrstu alþjóðaverðlaununum sem 
kennd yrðu við ísland, Islensku tj áoingarfrelsisverðlaununum.

Að mati Persónuvemdar er efni þingsályktunartillögunnar í senn framsækið og áhugavert. 
Persónuvemd gerir ekki fyrir sitt leyti neina athugasemd við að leitað verði leiða til að styrkja 
tjáningarfrelsi, málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi auk þess sem vemd heimildarmanna 
og afhjúpenda verði tryggð.

Af greinargerðinni, sem fylgir nefndri tillögu til þingsályktunar, verður ekld ráðið með hvaða 
hætti fyrirhugað er að útfæra hugmyndina hvað varðar persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsinga. Sé fyrirhugað að vinna með persónupplýsingar í tengslum við 
þingsályktunartillöguna bendir Persónuvernd á að þess skuli gætt að farið verði að ákvæðum laga 
nr. 77/2000 um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga. Við eins víðtæka endurskoðun á 
lagaumhverfi og lagt er til í þingsályktunartillögunni ber að gæta þess að ekki myndist lagaleg 
óvissa milli ákvæða mismunandi lagabálka, svo sem ákvæða um þagnarskyldu annars vegar og
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gagnsæi hins vegar.

Virðingarfyllst
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