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Věc: Odůvodněné stanovisko belgické Sněmovny reprezentantů k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení 
o ochraně údajů)
(COM(2012)0011) – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko belgické Sněmovny 
reprezentantů týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Sněmovna reprezentantů
Belgické království

NÁVRH
nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení 
o ochraně údajů)

COM(2012) 0011

Stanovisko k subsidiaritě

Výbor pro spravedlnost je potěšen, že aniž by byly dotčeny parlamentní postupy, došlo k harmonizaci 
a aktualizaci evropských předpisů, od toho okamžiku, kdy už se nejedná pouze o internet, který je bez 
hranic, ale také o mnoho podniků a organizací, které jsou taktéž činné i za hranicemi jednoho 
členského státu.

Belgické právní předpisy v oblasti ochrany soukromí jsou velmi kvalitní a Belgie důsledně uplatňuje 
ochranu osobních dat zejména ve veřejném sektoru, na což by členové výboru chtěli dohlédnout. Je 
třeba jasně zdůraznit princip, podle něhož nová směrnice stanoví minimální pravidla a umožní 
vnitrostátním zákonodárným orgánům, aby stanovily vyšší úroveň ochrany, zejména co se týče 
státních orgánů a sociálního a zdravotního zabezpečení. 

1. Subsidiarita

Co se týče subsidiarity, výbor pro spravedlnost se domnívá, že přeshraniční rozměr ochrany osobních 
údajů, který je spojen s rostoucí internacionalizací a dnes všudypřítomnými problémy internetu, 
opravňuje k zásahu na evropské úrovni, přičemž členské státy musí podle vlastního uvážení provádět 
evropské právní předpisy ve svém vnitrostátním právu. 

Rozhodnutí Evropské komise využít návrh nařízení s cílem jednak přizpůsobit legislativní rámec 
ochrany osobních údajů současné technologii a posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím zesílené 
digitální kontroly, jednak ochránit ekonomiku (COM (2012) 0011), naráží na námitky související se 
subsidiaritou, neboť tím, že zvolí nařízení – tzn. nástroj, který je použitelný přímo, aniž by byl přijat 
do vnitřních právních předpisů – Komise nerespektuje belgické postupy. V naší zemi totiž legislativní 
orgán za podpory komise pro ochranu údajů, což je ve své podstatě vedlejší orgán Sněmovny 
reprezentantů, věnuje organizaci ochrany údajů v Belgii zvláštní pozornost.
V této souvislosti se výbor pro spravedlnost domnívá, že je třeba jako právní nástroj zvolit směrnici a 
že nařízení může být použito jen pro určité specifické oblasti, o nichž se členské státy domnívají, že je 
třeba upravit je formou nařízení, jako je tomu např. v případě výměny údajů s třetími zeměmi.
Pravomoc pozastavit rozhodnutí komisí pro ochranu údajů, kterou by Evropská komise disponovala, 
by mohla být v rozporu se zásadou subsidiarity. Obecně je žádoucí, aby byla úloha Evropské rady pro 
ochranu údajů posílena.
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Navrhovaný článek 62 dává Evropské komisi rozsáhlé pravomoci v oblasti prováděcích právních 
předpisů. Doporučuje se, aby předpisy byly od nynějška zapracovávány do směrnice mnohem přesněji 
s cílem zajistit účast všech zúčastněných stran, Parlamentu a Rady.

2. Proporcionalita

Co se týče dodržování zásad proporcionality v návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (COM(2012)11), chtěl by výbor pro 
spravedlnost zmínit některé výhrady ohledně různých ustanovení, o nichž se domnívá, že porušují 
zásady proporcionality. Výbor se domnívá, že návrh nařízení by ovlivnil či celkově pozměnil stávající 
způsob zpracování osobních údajů ve veřejném sektoru. Zejména je třeba vzít v úvahu mechanismus 
pro kontrolu odvětvových výborů (sociální a zdravotní zabezpečení, federální orgán, vnitrostátní 
registr a statistiky), které stanoví postup „povolení“ předtím, než bude možné provádět zpracování 
osobních údajů, zatímco takovýto postup povolení by již nebyl podle návrhu nařízení připuštěn.
Členské státy musí mít možnost stanovit zákonem, jaké způsoby zpracování si vyžadují předem 
udělené povolení. Současně lze vznést otázku, zda užívání jediného totožného způsobu identifikace, 
jakým je číslo vnitrostátního registru, nemůže způsobit problémy. Členské státy musí mít možnost 
určit podmínky, za kterých může být předmětem zpracování vnitrostátní identifikační číslo nebo 
jakýkoli jiný obecně použitelný identifikátor. Navržené znění se nevztahuje na zpracování osobních 
údajů, které provádí evropské orgány. Výbor pro spravedlnost je nakloněn tomu, aby do 
harmonizovaného přístupu byly zahrnuty také evropské orgány.

Datum přijetí: dne 27. března 2012


