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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna

20.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(32/2012)

Przedmiot: Uzasadniona opinia francuskiego Senatu dotycząca projektu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia francuskiego Senatu na temat wyżej 
wymienionego projektu.
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ZAŁĄCZNIK

Nr 105

SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2011-2012

4 marca 2012 r.

REZOLUCJA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych

Uchwałą Senatu, zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto sporządzony przez 
Komisję Legislacyjną poniższy projekt rezolucji.

_________________________________________________________________________

Zob. numery:
Senat: 424 i 447 (2011-2012).
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Projekt rozporządzenia, które ma być stosowane bezpośrednio, ma na celu ograniczenie 
rozdrobnienia przepisów i wprowadzenie większej pewności prawa dzięki ustanowieniu 
ujednoliconego korpusu podstawowych zasad. W wielu dziedzinach projekt przewiduje 
przekazanie Komisji Europejskiej uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania rozporządzenia, Komisji przyznaje się uprawnienia wykonawcze. W art. 51 
wprowadza się „punkt kompleksowej obsługi”, przyznając prawo kontrolowania działalności 
administratora lub podmiotu przetwarzającego dane z siedzibą w kilku państwach 
członkowskich organowi kontrolnemu państwa członkowskiego, w którym mieści się główna 
siedziba administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Uwzględniając art. 88–6 konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

 art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje, iż zgodnie z zasadą pomocniczości 
Unia podejmuje działania tylko wówczas „i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie”, natomiast „ze względu na rozmiary lub skutki 
proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”; 
zakłada to zbadanie nie tylko kwestii, czy można lepiej zrealizować cel planowanego 
działania na szczeblu europejskim, ale także, czy podjęte działanie nie wykracza poza 
to, co niezbędne do osiągnięcia celu tego działania;

 w dziedzinie bezpośrednio związanej z prawami obywateli projekt rozporządzenia nie 
może pozbawiać państw członkowskich możliwości tymczasowego utrzymania 
przepisów krajowych lepiej chroniących obywateli, by ujednolicenie na szczeblu 
europejskim nie prowadziło do obniżenia poziomu gwarancji;

 przyznanie Komisji Europejskiej dużej liczby uprawnień do przyjmowania aktów 
delegowanych oprócz uprawnień wykonawczych wykracza poza charakter aktów 
delegowanych w rozumieniu art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
część z tych uprawnień, np. uprawnienia dotyczące prawa do bycia zapomnianym, 
powinna pozostać w gestii prawodawcy europejskiego; inne z kolei mogłyby być 
przyznane krajowym organom kontrolnym lub grupie tych organów utworzonej na 
szczeblu europejskim;

 „punkt kompleksowej obsługi” wprowadzony w art. 51 projektu rozporządzenia 
spowodowałby, że nie wszystkie skargi wnoszone przez zainteresowanych byłyby 
rozpatrywane przez krajowy organ kontroli, i tworzyłby bardzo złożoną sytuację z 
punktu widzenia skarżących ze względu na asymetrię między odwołaniami 
administracyjnymi do organu zagranicznego i wszczynanymi przed sądem krajowym 
postępowaniami przeciwko administratorowi; aby zapewnić poszanowanie zasady 
pomocniczości, należałoby preferować procedurę umożliwiającą zainteresowanym 
zwracanie się do organu kontrolnego w państwie członkowskim zamieszkania.

W związku z powyższym Senat jest zdania, że art. 51 projektu rozporządzenia oraz zawarte w 
nim przepisy dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych w obecnym brzmieniu nie są 
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zgodne z zasadą pomocniczości.

Rezolucja przyjęta przez Senat w dniu 4 marca 2012 r.

Przewodniczący

Podpisano: Jean-Pierre BEL


