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Artikel 1
For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF anses Bailiwick
of Guernsey for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for person
oplysninger, der videregives fra Fællesskabet.

Artikel 2
Denne beslutning vedrører spørgsmålet, om Guernsey sikrer tilstræk
kelig beskyttelse med hensyn til at opfylde kravene i artikel 25, stk.
1, i direktiv 95/46/EF, og den berører ikke andre betingelser eller
begrænsninger i forbindelse med gennemførelsen af andre bestemmelser
i direktivet, der vedrører behandlingen af personoplysninger i medlems
staterne.
▼M1
Artikel 3
Når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udøver deres befø
jelser i medfør af artikel 28, stk. 3, i direktiv 95/46/EF, og dette fører til
suspension eller et definitivt forbud mod overførsel af oplysninger til
Bailiwick of Guernsey for at beskytte personer i forbindelse med
behandling af deres personoplysninger, underretter den berørte
medlemsstat uden ugrundet ophold Kommissionen, der videresender
oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

Artikel 4
1.
Kommissionen fører løbende tilsyn med ændringer i Guernseys
retsorden, der kan påvirke denne beslutnings virkning, herunder tiltag
vedrørende offentlige myndigheders adgang til personoplysninger, med
henblik på at vurdere, om Guernsey fortsat sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau med hensyn til personoplysninger.
2.
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om
tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for overholdelsen af beskyt
telsesnormerne i Guernsey, ikke sikrer en sådan overholdelse.
3.
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om
tilfælde, hvor der er tegn på, at Guernseys myndigheder med ansvar
for den nationale sikkerhed, retshåndhævelse eller andre offentlige inter
esser griber ind i den enkeltes ret til beskyttelse af sine personoplys
ninger ud over, hvad der er strengt nødvendigt, og/eller hvor der tilsyne
ladende ikke er en effektiv retsbeskyttelse mod sådanne indgreb.
4.
Når der er grundlag for at antage, at der ikke længere er sikkerhed for
et passende beskyttelsesniveau, herunder i de situationer, der er nævnt i stk.
2 og 3, underretter Kommissionen den kompetente myndighed i Guernsey
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herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger efter
proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at
ophæve eller suspendere denne beslutning eller begrænse dens rækkevidde.
▼B
Artikel 5
Kommissionen fører tilsyn med gennemførelsen af denne beslutning og
rapporterer om ethvert relevant forhold til det ved artikel 31 i direktiv
95/46/EF nedsatte udvalg, herunder om ethvert forhold, der kan påvirke
den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne beslutning
om, at beskyttelsen i Guernsey er tilstrækkelig efter artikel 25 i direktiv
95/46/EF, samt om ethvert forhold, der viser, at beslutningen gennem
føres på diskriminerende måde.
Artikel 6
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efter
komme denne beslutning senest fire måneder efter at have fået medde
lelse herom.
Artikel 7
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

