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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming)
(COM(2012)0011 – C/-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen, binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling, aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake 
bovengenoemd voorstel.
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EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

over de overeenstemming van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgegevens met het 

subsidiariteitsbeginsel.

De ontwerpresolutie van de Juridische Commissie is overeenkomstig artikel 73 octies, 
alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de Senaat geworden en heeft 
de volgende strekking:

_________________________________________________________________________

Zie Senaat
nr. 424 en 447 (2011-2012).
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De voorgestelde verordening, die rechtstreeks van toepassing is, strekt ertoe de juridische 
fragmentatie te verminderen en de rechtszekerheid te bevorderen door een geharmoniseerd 
pakket basisregels in te voeren. Door deze verordening wordt de Europese Commissie op tal 
van terreinen de bevoegdheid verleend gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
De Commissie krijgt uitvoeringsbevoegdheden, met het oog op eenvormige voorwaarden 
voor de tenuitvoerlegging. Bij artikel 51 wordt een éénloketsysteem ingevoerd waarbij de 
bevoegdheid voor het toezicht op de activiteiten van de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker die in meerdere lidstaten is gevestigd, wordt verleend aan de 
toezichthoudende autoriteit van de belangrijkste vestiging van die verantwoordelijke of de 
verwerker.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat de volgende opmerkingen:

 in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat de Unie 
krachtens het subsidiariteitsbeginsel slechts mag optreden indien en voor zover de 
doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt; dit houdt in dat niet alleen moet 
worden nagegaan of de doelstellingen van het overwogen optreden beter op 
communautair niveau kunnen worden bereikt, maar ook of de intensiteit van het 
optreden niet groter is dan noodzakelijk om de beoogde doelstellingen te 
verwezenlijken;

 op een gebied dat rechtstreeks verband houdt met de rechten van de burger, mag de 
voorgestelde verordening de lidstaten niet de mogelijkheid ontnemen om bij wijze van 
overgangsmaatregel nationale bepalingen te behouden die voorzien in een hoger 
beschermingsniveau zodat de Europese harmonisatie niet leidt tot een verslechtering 
van de garanties;

 het zeer grote aantal bevoegdheidsdelegaties aan de Europese Commissie, bovenop 
haar uitvoeringsbevoegdheden, overschrijdt de aard zelve van een gedelegeerde 
handeling in het licht van het bepaalde in artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; een aantal daarvan, bijvoorbeeld die inzake het "recht 
om te worden vergeten", zouden rechtstreeks door de Europese wetgever moeten 
worden geregeld; andere zouden aan de nationale toezichthoudende autoriteiten of hun 
overkoepelende organisatie op Europees niveau kunnen worden overgelaten;

 het éénloketsysteem zoals bepaald in artikel 51 van de voorgestelde verordening zou 
de betrokken personen de mogelijkheid ontnemen om al hun klachten door hun 
nationale toezichthoudende autoriteit te laten onderzoeken en zou voor de indieners 
ingewikkelde toestanden veroorzaken doordat de administratieve rechtsmiddelen bij 
de buitenlandse autoriteit en de verweermiddelen bij de nationale rechter tegen de 
voor de verwerking verantwoordelijke niet gelijklopend zijn; om inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel te garanderen, zou de voorkeur moeten uitgaan naar een 
procedure waardoor de betrokkenen zich kunnen wenden tot de toezichthoudende 
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autoriteit van de lidstaat waar zij wonen.

De Senaat is dus van oordeel dat artikel 51 van de voorgestelde verordening en de bepalingen 
ervan inzake gedelegeerde handelingen en uitvoeringsbevoegdheden als dusdanig het 
subsidiariteitsbeginsel niet eerbiedigen.

Aldus de resolutie van de Senaat van 4 maart 2012.

De voorzitter

(Get.) Jean-Pierre BEL


