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Ärende: Motiverat yttrande från den belgiska deputeradekammaren 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 belgiska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Deputeradekammaren i
Konungariket Belgien

FÖRSLAG
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

Yttrande över subsidiariteten

Utan att föregripa de parlamentariska förfarandena välkomnar justitieutskottet 
harmoniseringen och uppdateringen inom EU av bestämmelserna, mot bakgrund av att det 
inte bara är internet som inte känner några gränser, utan även att en lång rad företag och 
organisationer är verksamma över medlemsstaternas nationsgränser.

Belgien förfogar över en högkvalitativ lagstiftning i fråga om skydd av den personliga 
integriteten, och i landet utövas, särskilt vad gäller den offentliga sektorn, en rigorös 
behandling av personuppgifter som utskottets ledamöter vill vaka över. Man bör tydligt 
betona den princip enligt vilken en minimistandard fastställs i det nya direktivet samtidigt 
som de nationella lagstiftarna ges rätt att föreskriva en högre skyddsnivå, särskilt inom 
områdena offentliga myndigheter, socialförsäkring och hälsa.

1. Subsidiariteten

Vad gäller subsidiariteten anser justitieutskottet att den gränsöverskridande dimensionen av 
personuppgiftsskyddet, kombinerat med den tilltagande internationaliseringen och 
problematiken med internet som finns tillgängligt överallt, motiverar ett ingripande på EU-
nivå, men medlemsstaterna bör likväl ha möjlighet att införliva EU:s lagstiftning i sin 
rättsordning efter eget gottfinnande.

Kommissionens val att använda ett förslag till förordning för att anpassa den rättsliga ramen 
avseende personuppgiftsskydd till aktuella förhållanden i fråga om tekniken, för att å ena 
sidan förstärka konsumenternas förtroende genom ökad kontroll och för att å andra sidan 
skydda den digitala ekonomin (COM(2012)0011), ger upphov till invändningar vad gäller 
subsidiariteten, eftersom kommissionen genom valet av en förordning – dvs. ett instrument 
som är direkt tillämpbart utan införlivande i den interna rättsordningen – förbiser den praxis 
som följs i Belgien. I Belgien ägnar nämligen lagstiftaren, med stöd av nämnden för skydd av 
den personliga integriteten som sidoorgan till deputeradekammaren, särskild uppmärksamhet 
åt hur uppgiftsskyddet organiseras i landet.

I detta sammanhang anser justitieutskottet att valet av ett direktiv som rättsinstrument vore att 
föredra och att en förordning inte kan användas annat än i samband med vissa specifika 
frågor som enligt överenskommelse mellan staterna bör regleras genom en förordning, såsom 



CM\899013SV.doc 3/3 PE487.731v01-00

SV

är fallet exempelvis med uppgiftsutbytet med länder utanför EU. Kommissionens befogenhet 
att upphäva beslut som fattats av nämnder för skydd av den personliga integriteten kan vara 
oförenlig med subsidiaritetsprincipen. Generellt är en förstärkning av Europeiska 
dataskyddsstyrelsens roll att föredra.

Genom den föreslagna artikel 62 skulle kommissionen ges utökade befogenheter avseende 
genomförandelagstiftningen. Det är motiverat att från och med nu föra in lagstiftningen på ett 
mer fullständigt sätt i direktivet för att säkerställa deltagande från alla aktörer, parlamentet 
och rådet.

2. Proportionaliteten

Vad gäller respekten för proportionalitetsprincipen i förslaget till förordning om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (COM(2012)0011) vill justitieutskottet uttrycka vissa förbehåll beträffande 
olika bestämmelser som kan tänkas bryta mot proportionalitetsprincipen. Utskottet anser att 
förslaget till förordning på ett övergripande sätt skulle påverka eller förändra den gällande 
behandlingen av personuppgifter inom den offentliga sektorn. I synnerhet måste man ha 
kontrollmekanismen för sektorskommittéerna (socialförsäkring och hälsa, federala 
myndigheter, nationellt register och statistik) i åtanke, vilka ger ”tillstånd” innan 
behandlingen av personuppgifter kan genomföras, eftersom sådana tillstånd inte längre 
kommer att vara tillåtna enligt förslaget till förordning. Medlemsstaterna bör kunna föreskriva 
i lagen vilket slags behandling som kräver föregående tillstånd. Samtidigt kan frågan ställas 
om inte användningen av en enda identisk identifiering såsom det nationella 
registreringsnumret riskerar att leda till problem. Medlemsstaterna bör genom lagstiftning 
kunna bestämma på vilka villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat 
vedertaget sätt för identifiering får behandlas. Den föreslagna texten är inte tillämplig på EU-
institutionernas behandling av personuppgifter. Justitieutskottet ställer sig bakom att även EU-
institutionerna ansluter sig till den harmoniserade strategin.

Datum för antagande: den 27 mars 2012.


