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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Швеция относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на 
данните).
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност всеки национален парламент може в срок от осем 
седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Швеция относно 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага на Швеция

Като начало Риксдагът на Швеция би искал да подчертае, че оценява работата на 
Комисията, а именно преразглеждането на действащата нормативна уредба за защита 
на личните данни в Европейския съюз и проучването на различни начини за нейното 
усъвършенстване.

Риксдагът на Швеция изтъква, че правото на защита на неприкосновеността на 
личния живот трябва да бъде гарантирано независимо от националните граници, 
особено по отношение на личните данни, както и че ЕС се нуждае от цялостна и 
ефективна система за защита на личните данни. Риксдагът на Швеция подчертава също 
така, че действията на органите на полицията и на правосъдието на държавите членки 
за борба с престъпността са чувствителна тема и че обработването на лични данни от 
страна на тези органи се нуждае от специално регулиране в директива, като се вземе 
предвид чувствителният характер на тези дейности.

Освен това Риксдагът на Швеция застъпва становището, че целта за създаване на 
ефективна система за защита на личните данни в ЕС може като цяло да бъде постигната 
по-добре посредством действия, предприемани на равнището на Съюза, вместо 
действия на държавите членки, както и че въз основа на обхвата и последиците му, 
дадено действие, предприето на равнището на Съюза по принцип има явни предимства 
в сравнение с действие, предприето на равнището на държавите членки.

Риксдагът на Швеция би желал да обърне внимание на формулировката „само в 
случай и доколкото“ в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно този член  в 
областите, които не попадат в които не попадат в неговата изключителна 
компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на предвиденото 
действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза. По мнение на Риксдага на Швеция под израза 
„само в случай и доколкото“ трябва да се разбира, че проверката на принципа на 
субсидиарност включва критерий за пропорционалност, от което следва, че 
предложеното действие не трябва да надхвърля степента, необходима за постигане на 
поставената цел. В решение на Съда от 2002 г.1, относно въпроса доколко дадена 
директива е била приета при съблюдаване на принципа на субсидиарност, Съдът на 
Европейските общности – понастоящем Съд на Европейския съюз – след като първо 
установява, че целта на заплануваното действие може да се постигне по-добре на 
равнището на Общността, постановява следното:

„На второ място следва да се отбележи, че при интензивността на действията, 
предприети в този случай от Комисията, също са спазени изискванията на 
принципа на субсидиарност, тъй като мярката, както е видно от параграфи 122 до 
141 на посоченото решение, не надхвърля степента, необходима за постигане на 
поставената цел.“

В този контекст Риксдагът на Швеция проверява дали решението на Комисията да 
                                               
1 Решение на Съда на Европейските общности от 10 декември 2002 г. по дело C-491/01 – British American 
Tobacco (Investments) Ltd  и Imperial Tobacco Limited, Recueil,2002 I-11453.
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избере регламента като законодателен инструмент за предложената мярка не надхвърля 
степента, необходима за постигане на поставената цел. При това Риксдагът на Швеция 
отчита преди всичко факта, че за разлика от един регламент, една нова директива 
предоставя обикновено на държавите членки по-голяма свобода на действие, така че 
при транспонирането й може да се обърне внимание на конкретните национални 
условия, например по отношение на различните административни и управленски 
структури в отделните държави членки.

Освен това най-малкото разпоредбите относно националните надзорни органи и 
относно административните санкции, предвидени в настоящото предложение, са 
представени ненужно подробно за постигане на поставените цели, като предоставят 
прекалено малко свобода на действие за съобразяване с условията в държавите членки. 
Така например Риксдагът на Швеция счита, че предложените разпоредби за 
назначаване на членовете на националните надзорни органи и за определяне на техните 
сфери на компетентност не могат да се разглеждат като необходими за подобряване на 
съгласуваността при прилагането на разпоредбите за защита на личните данни. По 
мнение на Риксдага на Швеция съгласувано прилагане може да се постигне 
посредством нова директива, която да се съсредоточи върху областите, в които 
понастоящем се забелязват недостатъци. Същевременно едно такова решение би 
трябвало да предостави на държавите членки повече свобода на действие, за да могат 
при транспонирането на законодателните разпоредби да се съобразят със съответните 
национални условия.

Степента, в която на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани 
правни актове, изглежда неподходяща, наред с другото поради факта, че 
предложението допуска да се предостави на Комисията законодателна роля, като й се 
дава възможност да оказва влияние по непредвидим начин върху бъдещата 
формулировка и съдържанието на регламента – право, което обикновено в много 
отношения следва да бъде запазено за законодателните органи или съдилищата.

Възниква също така въпросът, дали такъв всеобхватен, подробен и сложен набор от 
правила, каквото е предложението за регламент, което съдържа елементи, обхващащи 
както приемани от Комисията делегирани правни актове, така и национални 
разпоредби, ще допринесе за засилване на значението на разпоредбите на национално 
равнище.

От посоченото дотук следва, че законодателен текст под формата на директива 
следва да предвижда възможно по-опростени мерки, като същевременно целта, която 
мярката преследва, се постига по задоволителен начин и се взема предвид 
необходимостта от ефективно прилагане. Следователно Риксдагът на Швеция  застъпва 
становището, че уреждането на защитата на свободния обмен на лични данни 
посредством регламент с предложеното понастоящем съдържание би надхвърлило 
степента, необходима за постигане на поставените цели и по тази причина противоречи 
на принципа на субсидиарност.


