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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: A francia Szenátus indoklással ellátott véleménye a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi 
rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a francia Szenátus indoklással ellátott véleményét 
az említett javaslatról.
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MELLÉKLET

N° 105

SZENÁTUS

2011–2012. ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK

2012. március 4.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNNYEL

a személyes adatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat szubszidiaritás elvének való megfeleléséről 

A Jogi Bizottság lentebb olvasható állásfoglalásra irányuló javaslatát a Szenátus eljárási 
szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében szenátusi 
állásfoglalásként elfogadta:

_________________________________________________________________________

Lásd az alábbi számokat:
Szenátus: 424 és 447 (2011-2012).
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A közvetlenül alkalmazandó rendeletre irányuló javaslat csökkenti a jogi széttagoltságot, és 
nagyobb jogbiztonságot biztosít, mivel létrehozza az alapvető szabályok harmonizált 
korpuszát. A javaslat számos területen felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy az EUMSZ 
290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a végrehajtás egyenlő feltételekkel történjen, a javaslat 
végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra. A javaslat 51. cikke egyablakos ügyintézésről 
rendelkezik, amely azon tagállam hatóságainak hatáskörébe utalja a több tagállamban 
székhellyel rendelkező, adatkezelésért felelős személy vagy alvállalkozó tevékenységének 
ellenőrzését, ahol az érintett felelős személy vagy alvállalkozó fő székhelye van.

Tekintettel az Alkotmány 88-6. cikkére,

A Szenátus az alábbi megállapításokat teszi:

 az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke szerint az Unió a szubszidiaritás elve 
értelmében csak akkor és annyiban avatkozhat be, „amennyiben a tervezett intézkedés 
céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók”; 
ennek értelmében nem csupán azt kell vizsgálni, hogy a tervezett intézkedés közösségi 
szinten jobban megvalósítható-e, hanem azt is, hogy az intézkedés intenzitása nem 
haladja-e meg azt a mértéket, amely az intézkedés által elérni kívánt cél 
megvalósításához szükséges;

 egy polgárok jogait közvetlenül érintő területen a rendeletre irányuló javaslat nem 
foszthatja meg a tagállamokat annak lehetőségétől, hogy ideiglenesen fenntartsák 
szigorúbb nemzeti szabályaikat, hogy az európai harmonizáció ne vezethessen a 
biztosítékok csökkenéséhez;

 az Európai Bizottságnak adott felhatalmazások rendkívül nagy száma – a Bizottság 
végrehajtási hatáskörei mellett – túllépi az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretét; néhány 
felhatalmazás, például a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog 
vonatkozásában adott felhatalmazás esetében közvetlenül az európai jogalkotónak 
kellene szabályozni; más eseteknek pedig a nemzeti ellenőrző hatóságokra vagy 
európai szintű csoportosulásaikra kellene tartozniuk;

 a rendeletre irányuló javaslat egyablakos ügyintézésről szóló 51. cikke megfosztaná az 
érintett személyeket annak lehetőségétől, hogy nemzeti ellenőrző hatóságaiknál 
vizsgált panaszaik egészét lássák, és a panaszosok számára rendkívül bonyolult 
helyzetet teremtene a külföldi hatóságoknál végzett adminisztratív eljárások és az 
adatkezelésért felelős személy elleni, a nemzeti bíróságok előtt folytatott jogi eljárás 
közötti aszimmetria miatt; a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében 
olyan eljárást kellene előnyben részesíteni, amely lehetővé teszi az érintett személyek 
számára, hogy azon tagállam ellenőrző hatóságához fordulhassanak, amelyben 
székhelyük található.

A Szenátus úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat 51. cikke, valamint a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezései és végrehajtási rendelkezései jelenlegi 
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formájukban nem tartják tiszteletben a szubszidiaritás elvét.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2012. március 4-én.

Az elnök

Aláírás: Jean-Pierre BEL


