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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

20.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS
(32/2012)

Tema: Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Prancūzijos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Nr. 105

SENATAS

2011–2012 m. EILINĖ SESIJA

2012 m. kovo 4 d.

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmens duomenų 
apsaugos atitikties subsidiarumo principui

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 
priimta pagal Įstatymų komiteto rezoliucijos pasiūlymą; rezoliucijos turinys pateikiamas 
toliau.

_________________________________________________________________________

Žr. numerius:
Senatas: 424 ir 447 (2011–2012 m.).
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Pasiūlymu dėl reglamento, kuris taikomas tiesiogiai, siekiama suvienodinti teisės taikymą ir 
užtikrinti didesnį teisinį tikrumą sukuriant suderintą pagrindinių taisyklių rinkinį. Pasiūlyme 
dėl reglamento numatoma, kad daugelyje sričių Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Siekiant 
užtikrinti vienodas jo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.
Pasiūlymo dėl reglamento 51 straipsnyje nustatyta vieno langelio principo sistema, pagal 
kurią įgaliojimai prižiūrėti duomenų, kurie tvarkomi keliose valstybėse narėse, valdytojo ar 
tvarkytojo veiklą suteikiami valstybės narės, kurioje veikia pagrindinė duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo įstaiga, priežiūros institucijai.

Atsižvelgdamas į Konstitucijos 88-6 straipsnį,

Senatas pateikia šias pastabas:

 Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje numatyta, jog pagal subsidiarumo principą 
Sąjunga gali veikti „tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo 
tikslų negali deramai pasiekti <...>, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto 
arba poveikio juos pasiekti būtų geriau“; tai reiškia, kad būtina svarstyti ne tik, ar 
numatomo veiksmo tikslą būtų galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, bet ir ar 
veiksmu, kurio imamasi, nedaroma daugiau, nei būtina, norint įgyvendinti tikslą, kurio 
siekiama šiuo veiksmu;

 jeigu atvejis tiesiogiai susijęs su piliečių teisėmis, pasiūlymu dėl reglamento iš 
valstybių narių negalima atimti galimybės laikinai išlaikyti labiau apsaugančias 
nacionalines nuostatas, kad derinant taisykles ES lygmeniu nebūtų sumažinamos 
garantijos;

 daugeliu Europos Komisijai suteiktų įgaliojimų Komisijai ne tik suteikiami 
įgyvendinimo įgaliojimai, bet ir siekiama išplėsti deleguotojo akto pobūdį pagal 
Europos Sąjungos sutarties 290 straipsnio nuostatas; kai kuriuos įgaliojimus, 
pavyzdžiui, dėl teisės būti užmirštam internetinėje aplinkoje, turi nustatyti Europos 
teisės aktų leidėjas; kitus gali nustatyti nacionalinės priežiūros institucijos arba jų 
grupės Europos lygmeniu;

 pagal pasiūlymo dėl reglamento 51 straipsnyje nustatytą vieno langelio principą iš 
duomenų subjektų būtų atimta galimybė pasiekti, kad visus jų skundus nagrinėtų 
nacionalinė priežiūros institucija, todėl tokia sistema skundų pateikėjams būtų 
sudėtinga, nes būtų neproporcingi skirtumai tarp administracinių skundų, kuriuos 
nagrinėja užsienio institucija, ir teismine tvarka nagrinėjamų skundų dėl duomenų 
tvarkytojų, nagrinėjamų nacionaliniuose teismuose; siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi subsidiarumo principo, reikėtų teikti pirmenybę procedūrai, pagal kurią 
susiję asmenys gali kreiptis į valstybės narės, kurioje gyvena, priežiūros instituciją.

Taigi Senatas mano, kad pasiūlymo dėl reglamento 51 straipsniu ir jo nuostatomis dėl 
deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nesilaikoma subsidiarumo principo.

Senato rezoliucija priimta 2012 m. kovo 4 d.
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