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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός 
κανονισμός για την προστασία δεδομένων).
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 6, του πρωτοκόλλου αριθ. 2, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, η αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας
σχετικά με την παραπάνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

N°105

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2011-2012

4 Μαρτίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας της πρότασης κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 73ζ, παράγραφοι 4 και 5, του Κανονισμού της Γερουσίας, η ακόλουθη 
πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Νόμων καθίσταται ψήφισμα της Γερυουσίας:

_________________________________________________________________________

Βλ. αριθ.:
Γερουσία: 424 και 447 (2011-2012).
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Η πρόταση κανονισμού, που έχει άμεση εφαρμογή, αποσκοπεί στον περιορισμό του νομικού 
κατακερματισμού και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, με τη θέσπιση μιας 
εναρμονισμένης δέσμης βασικών κανόνων. Προβλέπει, ακόμη, σε αρκετούς τομείς την 
ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ, καθώς και την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου να 
διασφαλίσει την ύπαρξη ενιαίων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. Το άρθρο 51 
προβλέπει ένα σύστημα «υπηρεσίας μιας στάσης», σύμφωνα με το οποίο η αρμοδιότητα 
ελέγχου των δραστηριοτήτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία των δεδομένων που έχει την έδρα του σε διάφορα κράτη μέλη ανατίθεται στην 
εποπτική αρχή εκείνου του κράτους μέλους, στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία διατηρεί την κύρια εγκατάστασή του.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 6, του Συντάγματος,

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

 Το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση παρεμβαίνει « μόνο εφόσον και κατά το βαθμό 
που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»· τούτο 
σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να εξετάζεται κατά πόσο ο σκοπός της προβλεπόμενης 
δράσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά επίσης και εάν η 
«ένταση» της δράσης που έχει αναληφθεί δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της μέτρο·

 όσον αφορά τον τομέα που σχετίζεται άμεσα με τα δικαιώματα των πολιτών, η 
πρόταση κανονισμού δεν πρέπει να στερεί από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
προσωρινής διατήρησης των εθνικών τους διατάξεων που παρέχουν μεγαλύτερη 
προστασία προκειμένου η ευρωπαϊκή εναρμόνιση να μην έχει ως αποτέλεσμα 
λιγότερες εγγυήσεις·

 ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός εξουσιοδοτήσεων που χορηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, πέραν των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων, υπερβαίνει τα όρια μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 ΣΛΕΕ· ορισμένες 
από αυτές, για παράδειγμα εκείνες που προβλέπονται σχετικά με το δικαίωμα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να ζητήσουν τη διαγραφή τους, θα 
έπρεπε να ρυθμίζονται απευθείας από τον ευρωπαίο νομοθέτη, ενώ οι υπόλοιπες θα
μπορούσαν να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των εθνικών εποπτικών αρχών ή ομάδων 
εποπτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

 το σύστημα της «υπηρεσίας μιας στάσης» που προβλέπεται στο άρθρο 51 της 
πρότασης κανονισμού , θα στερούσε από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τη δυνατότητα 
να έχουν συνολική εικόνα των καταγγελιών τους που εξετάζονται από την εκάστοτε 
εθνική εποπτική αρχή, και θα προκαλούσε στους καταγγέλλοντες ιδιαίτερες 
περιπλοκές, εξαιτίας της ασυμμετρίας που υφίσταται ανάμεσα στις διοικητικές 
προσφυγές που ασκούνται ενώπιον αλλοδαπής αρχής και στα ένδικα μέσα που 
ασκούνται κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ενώπιον των εθνικών 
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δικαστηρίων· προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
θα ήταν σκόπιμο να προκριθεί η διαδικασία εκείνη που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα να απευθύνονται στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένουν.

Συνεπώς, η Γερουσία εκτιμά ότι το άρθρο 51 της πρότασης κανονισμού, καθώς και οι οικείες 
διατάξεις της που αφορούν τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις δεν είναι 
συμβατές, ως έχουν, με την αρχή της επικουρικότητας.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 4 Μαρτίου 2012.

Ο Πρόεδρος,

Υπογραφή: Jean-Pierre BEL


