
CM\896606SV.doc PE486.036v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(32/2012)

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 
uppgiftsskyddsförordning)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den franska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

№ 105

SENATEN

ALLMÄN SESSION 2011–2012

4 mars 2012

EUROPEISK RESOLUTION

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av personuppgifter
och över förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen.

Det förslag till resolution från lagutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som 
resolution av senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning:

Se följande nummer: Senaten: 424 och 447 (2011–2012).

Förslaget till förordning, som är direkt tillämplig, syftar till att minska den rättsliga 
fragmenteringen och ge större rättssäkerhet genom att införa en harmoniserad uppsättning 
kärnbestämmelser. Enligt förslaget ska kommissionen inom ett stort antal områden ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. För att garantera enhetliga villkor för genomförandet av förordningen ges 
kommissionen genomförandebefogenheter. Genom artikel 51 i förordningen införs ett 
integrerat system, som innebär att behörigheten att utöva tillsyn över verksamheten hos en 
registeransvarig eller registerförare som är etablerad i fler än en medlemsstat ges till den 
tillsynsmyndighet som är behörig i den medlemsstat där berörd registeransvarig eller 
registerförare har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. 

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

– I artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen fastställs att subsidiaritetsprincipen innebär att 
unionen ska vidta en åtgärd ”endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, …, och därför, på grund av den 
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå”. Detta 
betyder att man inte bara måste undersöka om målen för den planerade åtgärden bättre kan 
uppnås på unionsnivå, utan även kontrollera att den vidtagna åtgärden inte är mer omfattande 
än vad som krävs för att uppnå det mål som åtgärden syftar till.

– Inom ett område som direkt berör medborgarnas rättigheter får förslaget till förordning inte 
frånta medborgarna möjligheten att övergångsvis bibehålla nationella bestämmelser som ger 
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ett starkare skydd i syfte att garantera att den europeiska harmoniseringen inte kan leda till 
sämre garantier.

– Det mycket stora antalet delegationer som beviljas Europeiska kommissionen, utöver dess 
genomförandebefogenheter, överskrider själva innebörden av en delegerad akt enligt 
bestämmelserna i artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Vissa av dem, 
till exempel när det gäller rätten att bli bortglömd, bör regleras direkt av den europeiska 
lagstiftaren. Andra skulle kunna omfattas av behörighetsområdet för de nationella 
tillsynsmyndigheterna eller grupperingar på EU-nivå av sådana myndigheter.

– Det integrerade system som införs genom artikel 51 i förslaget till förordning skulle frånta 
de registrerade möjligheten att få alla sina klagomål behandlade av sin nationella 
tillsynsmyndighet och skulle leda till ökad komplexitet för de klagande på grund av 
asymmetrin mellan administrativa klagomål, som lämnas in till en utländsk myndighet, och 
rättsliga överklaganden mot den registeransvarige, som lämnas in till de nationella 
domstolarna. För att garantera efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen bör man prioritera ett 
förfarande som gör det möjligt för de registrerade att vända sig till tillsynsmyndigheten i 
bosättningsstaten.

Senaten anser därför att artikel 51 i förslaget till förordning och bestämmelserna om 
delegerade akter och genomförandeakter inte i sin nuvarande form respekterar 
subsidiaritetsprincipen.

Antaget som resolution av senaten den 4 mars 2012.

Ordförande

Underskrift: Jean Pierre Bel


