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avtalen. En siste reaksjon er krav om at de berørte delene av EØS-regelverket
suspenderes, altså settes ut av kraft. Det juridiske standardverket om EØS
oppsummerer virkningene slik:
«Bruk av reservasjonsretten innebærer med andre ord etter art. 102 ikke
at EØS-avtalen som helhet suspenderes, eller bortfaller. Det utløser i
seg selv heller ikke noen rett for EU-siden til å treffe mer vidtgående
beskyttelsestiltak etter art. 112.» (EØS-rett, side 182).
Norge kan også velge å akseptere direktivet som EØS-relevant, men
påberope seg reservasjonsretten for å ikke innføre direktivet. EØS-avtalen
krever ingen begrunnelse for å bruke denne retten. Det er all grunn til
å forvente at reaksjonen fra EU ved bruk av reservasjonsretten mot
datalagringsdirektivet vil være svært begrenset. Direktivet hører hjemme i
vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester), hvor det fra før finnes to relevante
direktiv: 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger,
og 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og personvern i
sektoren for elektronisk kommunikasjon. Datalagringsdirektivet henviser i
fortalen til begge disse direktivene og gjør enkelte endringer i det sistnevnte.
Jussprofessorene Finn Arnesen og Frederik Sejersted konkluderer slik i sin
betenkning om datalagringsdirektivet:
«Går man nærmere inn på de to direktivene, ser man at de bare
marginalt berører spørsmål av betydning for datalagringsspørsmålet,
og at de i all hovedsak vil kunne fortsette å fungere utmerket selv om
datalagringsdirektivet ikke innlemmes i EØS-avtalen.
På denne bakgrunn er vi tilbøyelig til å mene at en suspensjon av
de to direktivene om databeskyttelse (95/46 og 2002/58) vil være en
uforholdsmessig streng reaksjon på en eventuell reservasjon mot
datalagringsdirektivet, og at disse rettsaktene reelt sett ikke vil være
berørt. Det eneste i Vedlegg XI som berøres i direkte forstand dersom
Norge reserverer seg mot datalagringsdirektivet er så langt vi kan se
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én bestemmelse i ett direktiv, nærmere bestemt artikkel 15 i direktiv
2002/58/EF om personvern og elektronisk kommunikasjon, som endres
gjennom artikkel 11 i datalagringsdirektivet.»
(Datalagringsdirektivet og EØS-avtalen, side 14).
Hva er problemet med direktivet?
Er datalagringsdirektivet et alvorlig inngrep i folks rett til privat
kommunikasjon? Tilgangen til slik elektronisk informasjon er i dag basert
på et etterforskningsprinsipp, dvs. at det må foreligge konkret mistanke om
alvorlige lovbrudd før politiet kan iverksette logging av telefon og datatrafikk
i en tidsbegrenset periode. All privat informasjon skal ellers slettes så
raskt som mulig, for eksempel sletter teleleverandøren listen over hvem
du har ringt så fort telefonregningen er betalt. EUs datalagringsdirektiv
erstatter etterforskningsprinsippet med et generelt overvåkingsprinsipp,
der informasjon om alle borgere lagres systematisk i inntil to år. Vi vil
bli overvåket uten at vi kan merke det. Datatilsynet frykter direktivet vil
medføre hundrevis av små «politiregistre» hos internettleverandører og
teleselskaper, med sterkt varierende sikring av opplysningene.
Andre hovedargumenter mot direktivet
I tillegg til de mer overordnede personvernhensynene, er det også flere andre
argumenter som har blitt brukt mot datalagringsdirektivet:
• Datalagring hos private firma er ikke trygt. Det ble f.eks. stjålet 60 000
personnumre fra Tele 2 juli 2007.
• Denne informasjonen er attraktiv for kriminelle for å bruke til
identitetstyveri, utpressing, overvåking - kanskje til og med terrorisme.
Direktivet som skal føre til mindre kriminalitet kan altså føre til mer.
• Listene kan samkjøres med andre lister i fremtiden. Når informasjonen
først er lagret har vi ingen garanti for hva politikerne vil bruke det til i
fremtiden.
• Det er relativt enkelt for kriminelle å unngå overvåkingen.
• Datalagringen er kostbar. Beregninger fra IKT-Norge viser at reguleringene
for Norges del kan koste mellom en halv og en milliard kroner. Dette må i så

Delte meni
om EUs
"UPNLSBGUP
klimapakk

5JMUSPTTGPSTUPSFNJMKPHTJLLFSIFUTQSPCMFN
IPMEFS&6GBTUQÌ&VSBUPNUSBLUBUFO
TPNGSFN
EU-kommisjonens forslag til klimapakke
. januar, har møtt blandede reaksjon
3JTJLPFO
GPS VMZLLFS
WJMfra
BMMUJE
WSF
Kommisjonen
fått
miljøbevegelsen
fo
målet om
samlede
utslippskutt.
UJMTUFEF
PHTÌ
J OZF PH
jWFTUMJHFx
SFBLUPSFS %FUUF TÌ WJ CMBOU BOOFU J
EU-kommisjonen,
ved kommisjonspresident
Jo
4WFSJHF
TPNNFSFO 
 EB nFSF
januar frem en forslagspakke til hvordan EU ka
TJLLFSIFUTTZTUFNFSTWJLUFU4FMWPN
klimautslipp som unionen vedtok i fjor. Pakken b
TBOOTZOMJHIFUFO
GPS VMZLLFS WFE
meddelelser og retningslinjer.
Det er på høy tid
BUPNBOMFHHFSTWSUMJUFO
med tiltak for å avhjelpeLBOLPO
svakhetene i kvotehand
presse på forEFSTPN
mer fornybar
energiproduksjon.
TFLWFOTFOF
OPF BMWPSMJH
Imidlertid
er det skuffende at EU ikke skje
TLVMMFTLKF
CMJFOPSNF/PSHFTMJUFS
utslippskutt. Målsetningen om å kutte CO-ut
GPSUTBUU
FUUFS internasjonal
innen NFE
 FUUFSWJSLOJOHFS
er akterutseilt både
5TKFSOPCZMVMZLLFO
J kan
 NFOT
tredjedel av reduksjonen
tas utenlands). Kl
CFGPMLOJOHFOOSNFSFVMZLLFOIBS
innebærer at Norge skal være karbonnøytralt inn
av CO-kuttene skal gjøres i Norge. På FNs k
PWFSIZQQJHIFUBWVMJLFLSFGUGPSNFS
desember ble det enighet om at industrilande
 prosent innen  for å begrense klimaend
"UPNLSBGUFSVTJLLFSUPH
leder for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, og
NJMKmFOEUMJH
Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace kritis
"UPNJOEVTUSJFOT
BWGBMMTQSPCMFN
ha for lave ambisjoner.
IBS BMESJ CMJUU MTU %FMFS BW EFU
SBEJPBLUJWF
BWGBMMFU NÌ IPMEFT
Kvotehandel
EUs kvotehandelssystem dekker ca.  prosent a
JTPMFSUGSBNFOOFTLFSPHOBUVSJnFSF
har også
gjennom
EØS knyttet seg til handele
IVOESF
UVTFO
ÌS 5JETQFSTQFLUJWFU
kommisjonen varsler at antallet kvoter som de
FSMBOHU
prosentHÌSWJMJLFMBOHUUJMCBLFJUJE
lavere enn utslippene i .3FTUFOFBW5TK
Kommisjo
JOOGPSÌCFHS
IBS
PQQMFWE UP JTUJEFS
de /PSHF
fleste CO-kvotene
fortsatt4FMW
i mange
år skal del
SBEJPBLUJWJUFUs
TNÌNFOHEFSSBEJPBLUJWUBWGBMMLBO
stikk i strid med prinsippet om at forurenseren
kraftprodusentene
betale
for kvotene
WSF
TWSU TLBEFMJHF
EFSTPN
EF og for konk
blir det etter  en
gradvis innfasing av auksjo
MFLLFSVUBWMBHSFOF
TÌEFUFLOJTLF
VUGPSESJOHFOF FS TUPSF 5JETQFSTQFLUJWFU HJS PH
CO-håndtering
TBNGVOOTTUSVLUVSPHFOESJOHFS
EU-kommisjonen anerkjenner CO-fangst/lagri
 man
"WGBMMTQSPCMFNFU
CMJSdemonstrasjonsanlegg
TUBEJH TUSSF FUUFS IWFp
ønsker å ha et titalls
LSBGUWFSL
MFHHFT OFEomtaler
 PH OZF
CZHHFT
+
delen avOÌ
klimapakken
også
ulikePQQ
finans
anleggPHKPMFOHSFFLTJTUFSFOEFLSBGUWFSLESJWFT
og det åpnes i prinsippet for statlig finans
CZHHFT
gir ikke noe klart svar på om den statlige støtte
1SPCMFNFOFFUUFSMBUFTUJMTFOFSFHFOFSBTKPOFS
Mongstad og Kårstø vil være lovlig ut fra konk
 EØS.
%FU WBS TUPSF QMBOFS PN BUPNLSBGU J /PSHF
EFO GPMLFMJHF TLFQTJTFO CMF FUUFS IWFSU GPS TUP
BUPNLSBGUQMBOFSJPH/PSTLQPMJUJLLFSJ
Fornybar energi
Den mest ambisiøse delen av klimapakken er at
PHEFUFSJOHFOSFFMMEFCBUUPNCZHHJOHJEBH0MKF
i EU skalUJMøke
til HBNMF
 prosent
innen ,
IFOWJTUF
EJTTF
WFEUBLFOF
EB EFsamme
TB OFJ
I dag er andelen , prosent. Basisår for beregnin
BUPNLSBGUWFSLJ/PSHFJ
mellom EU-landene er , og det har komm
fra land som allerede da hadde oppnådd en høy
som for eksempel Sverige. Derfor må også Sve
/ZWÌSGPSBUPNLSBGUFO
av den totale økningen i EU mellom -.
"UPNJOEVTUSJFOJ&6IBSTMJUUNFETLFQTJTCMBOUQPMJUJL
EU vil stille lignende krav overfor Norge i EØS, s
PHLMJNBEFCBUUFOLPNCFMFJMJH/ÌCSVLFTBSHVNFO
norsk energiproduksjon er fornybar vannkraft.
TUUUFUJMBUPNLSBGU0HTÌFOLFMUFNJMKWFSOFSFTFSB
utbygging av vindkraft.
POEFJLBNQFONPUEFGBSMJHFLMJNBFOESJOHFOF4BN
En mer omstridt side ved klimapakkens sats
UJMmålsetningen
LMJNBVUTMJQQ  om
EFSTPN
VUWJOOJOH Pi
minstWJJOLMVEFSFS
prosent biodrivstoff
.
Flere miljøorganisasjoner er bekymret for
USBOTQPSUJSFHOFTUZLLFU4MJLFVUTMJQQFSNFSTQSFE
TBNMFPHIÌOEUFSF FOOGPSFLTFNQFMVUTMJQQGSBHBT

&OLFMUFGPSTLFSFIBSMBOTFSUUIPSJVNSFBLUPSF

XXXOFJUJMFVOPLVOOTLBQ

fall noen betale, enten det blir staten, forbrukerne eller telefirmaene.
Hvem er mot - og hvem er for?
Datatilsynet og telebransjen er langt fra de eneste som er mot
datalagringsdirektivet. Både personvernkommisjonen og forbrukerombudet
er tunge instanser som advarer mot konsekvensene av direktivet. Europeiske
datatilsynsmyndigheter er også svært kritiske til direktivet, i likhet med
personvernorganisasjonen Statewatch.
Da direktivet ble foreslått i EU, kom det på mange måter som en reaksjon
på terrorbombene i Madrid (og litt senere London). Myndighetene følte et
behov for å vise handlekraft. Siden er det primært politiinteressene som har
drevet frem direktivet. Også i Norge mener politimyndighetene at direktivet
er til hjelp for deres etterforskning.
Omstridt i EU
Datatilsynsmyndighetene i Europa har som nevnt advart sterkt mot direktivet.
Flere land har også vært kritisk. Og det var et splittet EU-parlament som ga
tilslutning til direktivet i desember 2005. 378 representanter stemte for, 197
mot og 30 var avholdende. Flertallet besto primært av Sosialdemokratene
(PSE) og Kristendemokratene (EPP). De grønne, venstregruppen GUE,
Nasjonenes Europa (UEN) og en delt liberal gruppe (ALDE) stemte mot.
Parlamentets komité for justis og sivile rettigheter hadde opprinnelig
vedtatt en rekke endringer, bl.a. at opplysninger kunne lagres i maksimalt
12 måneder, at lagringen måtte begrunnes i faktisk etterforskning og at
operatørene skulle kompenseres for sine ekstra utgifter. Saksordføreren
Alexander Alvaro, en tysk liberaler, var så misfornøyd med parlamentets
vedtak i plenum at han krevde navnet sitt trukket fra saken.
Morten Harper er utredningsleder i Nei til EU. Stian Nicolajsen, sekretær for Nei
til EUs arbeidsgruppe om datalagringsdirektivet, har også gitt innspill til dette
faktaarket.
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