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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

20.3.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(32/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu uredba Evropskega parlament 
in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal francoski 
senat.
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PRILOGA

Št. 105

SENAT

REDNA SEJA 2011-2012

4. marec 2012

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov z 
načelom subsidiarnosti

V skladu s 4. in 5. alinejo člena 73g uredbe senata je predlog resolucije odbora za 
zakonodajo postal resolucija senata, katere vsebina je naslednja:

_________________________________________________________________________

Glej številki:
Senat: 424 in 447 (2011-2012).
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Namen predloga uredbe, ki bi se neposredno uporabljala, je z vzpostavitvijo usklajenih 
osnovnih pravil zmanjšati pravno razdrobljenost in zagotoviti večjo pravno varnost. 
Predvideva, da se Evropski komisiji na številnih področjih podeli pooblastilo za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Za zagotovitev 
enotnih pogojev njenega izvajanja podeljuje Komisiji izvedbena pooblastila. Člen 51 uredbe 
uvaja sistem „vse na enem mestu”, po katerem je za nadzor nad dejavnostjo upravljavca ali 
obdelovalca, ki ima sedež v več kot eni državi članici, pristojen nadzorni organ države 
članice, v kateri ima upravljavec ali obdelovalec glavni sedež.

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave

podaja senat naslednje pripombe:

 Člen 4 Pogodbe o Evropski uniji določa, da lahko Evropska unija posreduje po načelu 
subsidiarnosti „le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo 
zadovoljivo doseči (….), temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov 
lažje dosežejo na ravni Unije”. Zato je treba ugotoviti ne le, če je mogoče cilj 
načrtovanega ukrepa lažje doseči na ravni Skupnosti, temveč tudi, če obseg ukrepa ne 
presega tistega, kar je potrebno za dosego njegovega cilja;

 Na področju, ki se neposredno nanaša na pravice državljanov, predlog uredbe državam 
članicam ne sme onemogočiti, da bi prehodno ohranile nacionalne določbe, ki 
zagotavljajo boljšo zaščito, saj evropska harmonizacije ne sme privesti do zmanjšanja 
jamstev;

 Z ozirom na določbe člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije poskuša zelo 
veliko število pooblastil, ki jih je poleg izvedbenih pooblastil prejela Evropska 
komisija, prekoračiti samo naravo delegiranega akta. Nekatere izmed njih, na primer 
tiste, ki se nanašajo na „pravico biti pozabljen”, bi moral neposredno urejati evropski 
zakonodajalec, medtem ko bi druge lahko urejali nacionalni nadzorni organi ali 
njihovo združenje na evropski ravni;

 Določba „vse na enem mestu” iz člena 51 predloga uredbe bi vpletenim osebam 
onemogočila, da vidijo vse tožbe, ki jih preiskujejo njihovi nacionalni nadzorni organi, 
za tožnike pa bi bila zelo zapletena zaradi asimetrije med upravnopravnimi sredstvi, ki 
jih uporabljajo tuji organ, in pravnimi sredstvi, ki so proti upravljavcu vloženi pri 
nacionalnem sodniku. Za spoštovanje načela subsidiarnosti bi bilo treba dati prednost 
postopku, ki bi osebam omogočal, da se obrnejo na nadzorni organ v državi članici, v 
kateri bivajo.

Senat torej ocenjuje, da člen 51 predloga uredbe in njegove določbe, ki zadevajo delegirane in 
izvedbene akte, v sedanji obliki ne spoštujejo načela subsidiarnosti.

Besedilo je 4. marca 2012 postalo resolucija senata.

Predsednik

Podpis: Jean-Pierre BEL


