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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om det 
ovennævnte forslag.
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Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag

Indledningsvis understreger Riksdagen sin tilfredshed med Kommissionens arbejde med at 
gennemgå Unionens nuværende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og 
undersøgelse af forskellige muligheder for forbedring.

Riksdagen understreger, at retten til respekt for privatlivet skal beskyttes ud over nationale 
grænser, særligt hvad angår personoplysninger, og at der er behov for et fuldstændigt og 
effektivt system til beskyttelse af personoplysninger i EU. Riksdagen påpeger også, at det 
samarbejde om retshåndhævelse, som medlemsstaternes rets - og politimyndigheder udøver, 
er følsomt, hvorfor der er behov for særlig regulering i et direktiv af de pågældende 
myndigheders behandling af personoplysninger, som tager hensyn til samarbejdets følsomme 
karakter.
Desuden er det Riksdagens opfattelse, at målet med et effektivt system til beskyttelse af 
personoplysninger i EU generelt bedre kan opfyldes, hvis foranstaltningerne træffes på EU-
plan frem for af medlemsstaterne, da en foranstaltning truffet på EU-plan på grund af dens 
omfang og virkninger ofte har klare fordele i forhold til en foranstaltning truffet i 
medlemslandene.

På denne baggrund fremhæver Riksdagen udtrykket "kun hvis og i det omfang" i artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union.

I henhold til denne artikel handler Unionen kun på de områder, der ikke hører ind under dens 
enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af den påtænkte handlings 
omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan.

 I følge Riksdagen fremgår det af ordene "kun hvis og i det omfang", at 
subsidiaritetskontrollen omfatter et proportionalitetskriterium, og at det deraf følger, at de 
foreslåede foranstaltninger ikke går videre end det, der kræves for at nå de tilsigtede mål.
I en dom fra 20021 vedrørende, hvorvidt et direktiv var blevet vedtaget i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, konkluderede EF-Domstolen (nu EU-Domstolen), at målet for 
den planlagte foranstaltning bedre kunne opfyldes på EU-plan med følgende begrundelse:

Det må for det andet fastslås, at den af Fællesskabet i den foreliggende sag iværksatte 
handlings intensitet også overholder kravene i henhold til subsidiaritetsprincippet, idet 
Fællesskabet kun, som det fremgår af denne doms præmis 122-141, har handlet, i det omfang 
det var nødvendigt for at nå det mål, handlingen sigter mod at virkeliggøre.

Riksdagen vil på denne baggrund undersøge, om Kommissionen i forbindelse med sit valg af 
retsakt i forhold til den foreslåede foranstaltning, en forordning, er gået videre end nødvendigt 
for at nå det tilsigtede mål. Riksdagen tager særlig hensyn til, at et nyt direktiv i stedet for en 
forordning, typisk vil give større spillerum for medlemsstaterne til ved gennemførelsen at tage 

                                               
1 EU-Domstolens dom af 10. december 2001 i sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd. og 
Imperial Tobacco Ltd., Sml. 2002I, s. 11453
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hensyn til nationale forhold, f.eks. forskelle i medlemsstaternes myndigheds - og 
forvaltningsstrukturer.

Endvidere er ikke mindst bestemmelserne om nationale tilsynsmyndigheder og administrative 
sanktioner i forslagets nuværende form, unødvendigt deltaljerede til at opnå de tilstræbte mål, 
og de tager for lidt hensyn til medlemsstaternes nationale forhold. Et eksempel på dette er, at 
den foreslåede regulering af udnævnelsen af de nationale tilsynsmyndigheders medlemmer 
samt hvilke beføjelser disse skal have, ikke efter Riksdagens opfattelse er nødvendig for at 
opnå en mere ensartet anvendelse af de retlige rammer for beskyttelse af personoplysninger. 
En mere ensartet anvendelse skulle ifølge Riksdagen kunne opnås ved hjælp af et nyt direktiv, 
som fokuserer på de områder, hvor der i øjeblikket findes mangler. Samtidigt skulle en sådan 
tilgang give medlemsstaterne større mulighed for ved gennemførelsen af de retlige rammer at 
tage hensyn til nationale forhold.

Det foreslåede omfang af Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter er 
uhensigtsmæssig, bl.a. fordi forslaget betyder, at Kommissionen får en lovgivningsmæssig 
rolle, hvor den på en uforudseelig måde kan komme til at påvirke den fremtidige udformning 
og indholdet af forordningen på en måde, som i mange henseender normalt bør være 
forbeholdt lovgivere eller domstole.
Der kan også stilles spørgsmålstegn ved en så vidtgående, detaljeret og kompliceret regulering 
som den foreslåede forordning, der bl.a. omfatter delegerede retsakter, som vedtages af 
Kommissionen, og nationale bestemmelser, gavner reglernes nationale gennemførelse.

Det følger heraf, at regulering i form af et direktiv skulle betyde, at foranstaltningen udformes 
så enkelt som muligt, samtidigt med at målet for foranstaltningen opfyldes på en 
tilfredsstillende måde, og at behovet for effektiv håndhævelse tilgodeses. Det er således 
Riksdagens opfattelse, at en regulering af beskyttelse af personoplysninger og den fri 
udveksling af personoplysninger i en forordning med det foreslåede indhold går videre end, 
hvad der er nødvendigt for at opfylde de tilsigtede mål, og dermed ikke er forenelig med 
subsidiaritetsprincippet.


