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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(32/2012)

Temats: Francijas Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
(COM(2012) 0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011 (COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Francijas Senāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Nr. 105

SENĀTS

KĀRTĒJĀ SESIJA (2011.–2012. gads)

2012. gada 4. martā

EIROPAS REZOLŪCIJA

AR PAMATOTU ATZINUMU

par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par personas datu aizsardzību atbilstību 
subsidiaritātes principam.

Tiesību aktu komisijas rezolūcijas priekšlikums, kura saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvis par 
Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

_________________________________________________________________________

Skat. numurus:
Senāts: 424 un 447 (2011.–2012. gads).
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Tieši piemērojams regulas priekšlikums tiecas samazināt juridisko sadrumstalotību un sniegt 
lielāku tiesisko noteiktību, ieviešot saskaņotu galveno noteikumu kopumu. Vairākās jomās tas 
paredz piešķirt Eiropas Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Nolūkā nodrošināt vienotus nosacījumus tā 
īstenošanai regulas priekšlikums piešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. Priekšlikuma 
51. pantā tiek ieviesta „vienas pieturas aģentūras” sistēma, kas piešķir kompetenci uzraudzīt 
darbības, ko veic datu kontrolieris vai datu apstrādātājs, kas atrodas vairāk nekā vienā 
dalībvalstī, tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā atrodas minētā datu kontroliera vai 
apstrādātāja galvenā institūcija.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izsaka šādas piezīmes:

 Līguma par Eiropas Savienību 5. pants paredz, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu 
„Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis [..] nevar pietiekami labi īstenot 
paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk 
sasniedzami Savienības līmenī”; minētais rada pienākumu pārbaudīt ne vien to, vai 
paredzētās darbības mērķis labāk sasniedzams Kopienas līmenī, bet arī to, vai uzsāktās 
darbības apmērs nepārsniedz pasākumus, kas nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, ko šī 
darbība tiecas īstenot;

 jomā, kas tieši skar pilsoņu tiesības, regulas priekšlikumam nav jāatņem iespēja 
dalībvalstīm uz laiku saglabāt valstu noteikumus, kuros paredzēta lielāka aizsardzība, 
tā, lai Eiropas līmeņa saskaņošana nevarētu radīt aizsardzības pasākumu 
pazemināšanos;

 ļoti lielais Eiropas Komisijai piešķirto pilnvaru skaits līdzās tās īstenošanas pilnvarām 
tiecas pārkāpt pašu deleģētā akta būtību, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. panta noteikumus; noteiktu skaitu šo pilnvaru, piemēram, attiecībā uz 
tiesībām tikt aizmirstam, vajadzētu tieši regulēt Eiropas likumdevējam; citas varētu 
ietilpt valstu uzraudzības iestāžu vai to Eiropas līmeņa grupējumu kompetencē;

 „vienas pieturas aģentūras” mehānisms, kas paredzēts regulas priekšlikuma 51. pantā, 
attiecīgajām personām atņemtu iespēju redzēt visas sūdzības, ko izmeklējusi viņu 
valsts uzraudzības iestāde, un sūdzību iesniedzējiem radītu nopietnus sarežģījumus, ko 
izraisītu nevienlīdzība starp administratīvajiem procesiem, kas veicami ārvalstu 
iestādē, un prasībām tiesā pret datu kontrolieri, kas tiek iesniegtas valsts tiesā; nolūkā 
nodrošināt subsidiaritātes principa ievērošanu par privilēģiju vajadzētu uzskatīt tādu 
procedūru, kas attiecīgajām personām ļautu vērsties pie uzraudzības iestādes tajā 
dalībvalstī, kurā tās uzturas.

Tādējādi Senāts uzskata, ka regulas priekšlikuma 51. pants, kā arī tā noteikumi attiecībā uz 
deleģētajiem un īstenošanas aktiem pašreizējā situācijā neievēro subsidiaritātes principu.

Kļuvusi par Senāta rezolūciju 2012. gada 4. martā.
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priekšsēdētājs: Jean-Pierre Bel


