
CM\899013SL.doc PE487.731v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

13.4.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(0041/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje belgijske poslanske zbornice o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta 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 podala belgijska 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

Poslanska zbornica
Kraljevina Belgija

PREDLOG
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu 
podatkov).

COM(2012)0011

Mnenje o subsidiarnosti

Odbor za pravosodje je ne glede na parlamentarne postopke zadovoljen z evropsko uskladitvijo in 
posodobitvijo predpisov, saj poleg interneta meja ne poznajo tudi številna podjetja in organizacije, ki 
so dejavne zunaj državnih meja držav članic.

Belgija ima na področju varstva zasebnega življenja dobro zakonodajo, saj se, zlasti ko gre za javni 
sektor, uporabljajo strogi predpisi o osebnih podatkih, ki jih želijo člani odbora zaščititi. Primerno bi 
bilo izrecno navesti načelo, po katerem bi nova direktiva določala minimalne standarde, hkrati pa 
nacionalnim zakonodajalcem omogočala, da določijo višjo raven zaščite, zlasti kar zadeva 
javne organe, socialno varstvo in zdravstvo.

1. O subsidiarnosti

V zvezi z načelom subsidiarnosti odbor za pravosodje ocenjuje, da je čezmejna razsežnost varstva 
osebnih podatkov skupaj z naraščajočo mednarodno razsežnostjo in problematiko sedaj že 
povsod prisotnega interneta zadosten razlog za posredovanje na evropski ravni, pri čemer pa 
bi morale imeti države članice vseeno možnost, da evropsko zakonodajo v svoj pravni red 
prenesejo, kakor želijo.

Odločitev Evropske komisije, da za prilagoditev zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov 
sedanjemu tehnološkemu stanju predloži predlog uredbe – s katero bi po eni strani s povečanim 
nadzorom okrepili zaupanje potrošnikov, po drugi strani pa zaščitili digitalno gospodarstvo (COM 
(2012) 0011) –, je v nasprotju s cilji subsidiarnosti, saj Komisija z izbiro uredbe, torej instrumentom, 
ki je brez prenosa neposredno veljaven v domačem pravnem redu, ignorira prakso v Belgiji. 
Zakonodajalec v naši državi, ki ga podpira odbor za zaščito zasebnega življenja v vlogi pomožnega 
organa poslanske zbornice, namenja posebno pozornost posebnim značilnostim organizacije varstva 
podatkov v Belgiji. 
Odbor za pravosodje zato meni, da je treba kot pravni instrument izbrati direktivo in da se uredba 
lahko uporablja le za nekatere posebne teme, o katerih se države dogovorijo, da jih je treba urediti z 
uredbo, kot to velja za primer izmenjave podatkov z državami, ki so zunaj EU. Pristojnost Evropske 
komisije za preklic odločitev odborov za varstvo zasebnega življenja bi lahko bila v nasprotju z 
načelom subsidiarnosti. Na splošno bi bilo bolje, če bi okrepili vlogo Evropskega odbora za varstvo 
podatkov.
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Predlagani člen 62 bi Komisiji podelil razširjene pristojnosti v zvezi z izvedbeno zakonodajo.
Pametno bi bilo, da bi v direktivo že takoj vključili bolj popolne predpise, da bi zagotovili sodelovanje 
vseh akterjev, Parlamenta in Sveta.

2. O sorazmernosti

Odbor za pravosodje želi v zvezi s spoštovanjem načela sorazmernosti v predlogu uredbe o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(COM(2012)11) izraziti nekaj zadržkov v zvezi s posameznimi določbami, ki morda kršijo načelo 
sorazmernosti. Odbor ocenjuje, da bi osnutek uredbe celostno vplival na obstoječo obdelavo osebnih 
podatkov v javnem sektorju oziroma jo spremenil. V mislih je treba imeti zlasti mehanizem nadzora 
sektorskih odborov (socialno varstvo in zdravstvo, zvezni organi, nacionalni register in statistični 
podatki), pa katerem je treba pred obdelavo osebnih podatkov pridobiti dovoljenje, medtem ko predlog 
uredbe tovrstnih odobritev dovoljenj ne dopušča. Države članice morajo imeti možnost, da z zakonom 
določijo, pri katerih vrstah obdelave je potrebna predhodna odobritev. Hkrati se lahko vprašamo, ali ni 
problematična uporaba enotne identifikacije, kot je številka v nacionalnem registru. Države 
članice morajo imeti možnost, da z zakonom določijo pogoje, pod katerimi je lahko obravnavana 
nacionalna identifikacijska številka ali kakšna druga identifikacijska oznaka splošnega dometa.
Predlagano besedilo ne velja za obdelavo osebnih podatkov s strani evropskih institucij. Odbor za 
pravosodje se zavzema za to, da bi bile v skupnem pristopu zajete tudi evropske institucije.

Datum sprejetja: 27. marec 2012.


