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Věc: Odůvodněné stanovisko Švédského parlamentu týkající se 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 Parlamentu Švédského 
království (Riksdag) týkající se výše uvedeného návrhu nařízení.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdagu)

Nejdříve by Švédský parlament rád zdůraznil, že oceňuje práci Komise, která spočívá v 
přezkoumávání stávajících právních předpisů Unie v oblasti ochrany osobních údajů ve snaze 
o nalezení dalších možností, jak tyto předpisy zdokonalit.
Švédský parlament chce zdůraznit, že právo na ochranu soukromého života musí být 
zajištěno bez ohledu na vnitrostátní hranice, zejména pokud se jedná o oblast osobních údajů, 
a že je třeba zřídit celoplošný a účinný systém ochrany osobních údajů v EU. Švédský 
parlament dále zdůrazňuje, že činnost policejních a soudních orgánů členských států v boji 
proti kriminalitě představuje velmi citlivou oblast a že je třeba zvláštní směrnice pro oblast 
zpracovávání osobních údajů těmito orgány, která vezme v úvahu citlivý charakter této 
činnosti.

Švédský parlament se dále domnívá, že cíle, jímž je zavedení účinného systému na ochranu 
osobních údajů v EU, lze obecně lépe dosáhnout zavedením opatření na úrovni Unie spíše než 
zaváděním opatření členskými státy a že opatření na úrovni EU z důvodu svého rozsahu a 
účinku přinášejí jasné výhody ve srovnání s opatřeními na úrovni členských států.

Švédský parlament by rád poukázal na slovní spojení „pouze tehdy a do té míry“ v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. Podle tohoto článku jedná Unie v oblastech, které nespadají do její 
výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie.  Podle Švédského parlamentu lze výrazu „pouze tehdy a do 
té míry“ rozumět tak, že přezkoumání souladu se zásadou subsidiarity v sobě zahrnuje 
kritérium zásady přiměřenosti, z čehož vyplývá, že navrhovaná opatření nesmějí přesahovat 
míru nezbytnou k dosažení daného cíle. V rozsudku Soudního dvora ES (nyní Soudního dvora 
Evropské unie) z roku 20021, který se zabýval tím, do jaké míry byla při přijímání směrnice 
zohledněna zásada subsidiarity, shledal Dvůr, že cíle plánovaných opatření lze lépe dosáhnout 
na úrovni Společenství, a uvedl:

„Je třeba zadruhé konstatovat, že intenzita činnosti Společenství v projednávaném případě 
rovněž splnila požadavky zásady subsidiarity, protože, jak vyplývá z bodů 122 až 141 tohoto 
rozsudku, Společenství nepřekročilo míru nezbytnou k dosažení cíle, k jejímuž splnění tato 
činnost směřovala“.
Švédský parlament na základě těchto údajů ověřuje, zda rozhodnutí Komise použít pro 
navrhovaná opatření právní nástroj nařízení, nepřekročilo míru nezbytnou k dosažení cíle, 
k jehož splnění tato činnost směřovala. Přitom bere Švédský parlament v úvahu především 
skutečnost, že nová směrnice na rozdíl od nařízení již svým charakterem ponechává členským 
státům obyčejně větší manévrovací prostor, aby při jejím zavádění zohlednily specifické 
vnitrostátní podmínky, např. co se týče rozdílných struktur orgánů a zpracovávání v 
jednotlivých členských státech.

Dále je tato úprava týkající se vnitrostátních dozorčích orgánů a peněžitých pokut, obsažená 
v předloženém návrhu zbytečně podrobná na to, aby bylo dosaženo žádaných cílů a 
ponechává příliš malý prostor pro zohlednění podmínek v členských státech. Lze konstatovat, 
že navrhovaná úprava týkající se dosazování členů do vnitrostátních kontrolních orgánů a 
jejich kompetencí není podle názoru Švédského parlamentu  nezbytná pro dosažení 
jednotného používání regulačního rámce týkající ho se ochrany osobních údajů. Jednotnějšího 
provádění by mělo být podle Švédské parlamentu dosaženo novou směrnicí, která se soustředí 

                                               1 Rozsudek Soudního dvora ES ze dne 10. prosince 2002 ve věci C-491/01 British American 
Tobacco (Investments) Ltd a Imperial Tobacco Limited, Recueil 2002, s. 1-11453.
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na oblasti, v nichž jsou v současnosti zaznamenávány nedostatky. Zároveň by takové řešení 
mělo poskytovat členským státům větší prostor, aby při provádění právního předpisu mohly 
zohledňovat specifické vnitrostátní podmínky.

Rozsah, ve kterém je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, je 
nepřiměřený, mj. proto, že je navrhováno, aby Komisi byla přiznána zákonodárná úloha, v 
rámci níž může nepředvídatelným způsobem budoucí podobu a obsah nařízení ovlivňovat, a 
to tak, jak by v obvyklém případě příslušelo zákonodárným orgánům či soudům.

Je též otázkou, zda za pomoci tak obsáhlého, podrobného a komplikovaného 
předkládaného předpisu, který zahrnuje prvky, jako jsou akty v přenesené pravomoci 
schválené Komisí a vnitrostátní předpisy , bude vliv regionů na vnitrostátní úrovni posílen.
Z výše uvedeného plyne, že tento právní předpis by měl být vypracován  ve formě směrnice, 
opatření  by měla být formulována co nejjednodušším způsobem a zároveň by měla být 
zohledněna nutnost účinného provádění a zamýšleného cíle by mělo být dosaženo 
uspokojivým způsobem. Švédský parlament je proto toho názoru, že předpis o ochraně a 
zpracovávání osobních údajů by ve stávající podobě překročilo míru nezbytnou k dosažení 
cíle, k jehož splnění tato činnost směřovala, a proto není v souladu se zásadou subsidiarity.


