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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus).
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ranskan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LIITE

N:o 105

SENAATTI

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2011–2012

4. maaliskuuta 2012

EUROOPPALAINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

PERUSTELLUSTA LAUSUNNOSTA,

joka koskee henkilötietojen suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta.

Työjärjestyksensä 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti senaatti antaa päätöslauselman 
seuraavasta lakivaliokunnan päätöslauselmaehdotuksesta:

_________________________________________________________________________

Ks. numerot:
Senaatti: 424 ja 447 (2011–2012).
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Suoraan sovellettavan asetusehdotuksen avulla pyritään vähentämään lainsäädännön 
hajanaisuutta ja takaamaan parempi oikeusvarmuus, kun käyttöön otetaan yhtenäinen 
keskeisten sääntöjen kokonaisuus. Euroopan komissiolle siirretään useilla aloilla valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissiolle 
siirretään täytäntöönpanovaltaa. Asetuksen 51 artiklalla otetaan käyttöön ns. yhden luukun 
järjestelmä, jossa annetaan toimivalta valvoa useampaan jäsenvaltioon sijoittautuneen 
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintaa kyseisen rekisterinpitäjän tai 
henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan valvontaviranomaiselle.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätään, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni voi toimia "ainoastaan jos ja siltä osin kuin 
jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, 
vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla". Tämä edellyttää ensinnäkin sen selvittämistä, voidaanko 
suunnitellun toiminnan tavoite toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, ja toiseksi, ettei 
toteutettu toiminta ole intensiivisempää kuin tällä toiminnalla tavoiteltavan päämäärän 
saavuttamiseksi on tarpeen.

 Asetusehdotus ei saa kansalaisten oikeuksia suoraan koskettavalla alalla evätä 
jäsenvaltioilta mahdollisuutta pitää väliaikaisesti voimassa suojaavampia kansallisia 
säännöksiä siten, että eurooppalainen yhdenmukaistaminen ei johtaisi vakuuksien 
vähenemiseen.

 Euroopan komissiolle siirrettyjen valtuuksien erittäin suuri määrä ja komission 
täytäntöönpanovalta uhkaavat ylittää delegoidun säädöksen luonteen suhteessa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan määräyksiin. 
Eurooppalaisen lainsäätäjän olisi säänneltävä suoraan eräitä valtuuksia, kuten 
esimerkiksi niitä, jotka koskevat oikeutta tulla unohdetuksi. Jotkut valtuudet voisivat 
kuulua kansallisten valvontaviranomaisten tai niiden eurooppalaisen yhteenliittymän 
toimivaltaan.

 Asetusehdotuksen 51 artiklan mukainen ns. yhden luukun järjestelmä epäisi 
asianosaisilta henkilöiltä mahdollisuuden saada heidän kotimaansa kansallinen 
valvontaviranomainen tutkimaan kaikki heidän kantelunsa ja aiheuttaisi kantelijoille 
huomattavia hankaluuksia ulkomaalaisen viranomaisen tekemien hallinnollisten 
muutosten ja kansalliselta tuomioistuimelta haettavien, rekisterinpitäjää koskevien 
muutosten välisen epäsymmetrian vuoksi. Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen 
varmistamiseksi olisi syytä suosia menettelyä, jonka puitteissa asianosaiset henkilöt 
voisivat kääntyä sen jäsenvaltion valvontaviranomaisen puoleen, jossa he asuvat. 

Tällä perusteella senaatti katsoo, että asetusehdotuksen 51 artikla sekä sen delegoituja 
säädöksiä ja toimeenpanosäädöksiä koskevat säännökset eivät ole tässä tilanteessa 
toissijaisuusperiaatteen mukaisia.
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Senaatin päätöslauselma, 4. maaliskuuta 2012.

Puhemies

Allekirjoitus: Jean-Pierre BEL


