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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής γνωμοδότηση όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω 
σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag)

Κατ' αρχάς το κοινοβούλιο της Σουηδίας τονίζει ότι εκτιμά τις εργασίες της Επιτροπής σε
σχέση με την επανεξέταση των ισχυουσών ρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ και την διερεύνηση διαφορετικών δυνατοτήτων για τη 
βελτίωση των ρυθμίσεων αυτών.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας τονίζει ότι το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
πρέπει να διασφαλίζεται σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, και ότι στην ΕΕ πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα 
καθολικής ισχύος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, το 
κοινοβούλιο της Σουηδίας τονίζει ότι το έργο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα 
και ότι η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτές τις αρχές πρέπει να ρυθμίζεται 
ξεχωριστά, μέσω μίας οδηγίας που λαμβάνει υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας εκτιμά, επιπλέον, ότι ο στόχος ενός αποτελεσματικού 
συστήματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ μπορεί να 
επιτευχθεί συνολικά ικανοποιητικότερα μέσω μέτρων σε επίπεδο ΕΕ από ότι με τη λήψη 
μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών, και ότι τα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ παρουσιάζουν γενικά 
σαφή πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα μέτρα σε επίπεδο κρατών μελών, λόγω της 
εμβέλειας και των αποτελεσμάτων τους.

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας επισημαίνει, εντούτοις, την έκφραση «μόνο εφόσον και κατά 
το βαθμό» του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση 
παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, αντίθετα, λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης. Το κοινοβούλιο της Σουηδίας πιστεύει ότι η έκφραση «μόνο εφόσον και 
κατά το βαθμό» σημαίνει ότι κατά τον έλεγχο τήρησης της επικουρικότητας περιλαμβάνεται 
το κριτήριο της αναλογικότητας, και συνεπώς το προτεινόμενο μέτρο δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - το σημερινό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε απόφαση 
του έτους 20021 σχετικά με το βαθμό τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από μία 
οδηγία, αφού έχει αρχικά διαπιστώσει ότι ο στόχος του σχεδιαζόμενου μέτρου μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, υποστηρίζει τα εξής:

«Επιβάλλεται η διαπίστωση, δεύτερον, ότι η έκταση της δράσεως που ανέλαβε η Κοινότητα 
εν προκειμένω ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της αρχής της επικουρικότητας, καθόσον, 
όπως προκύπτει από τις σκέψεις 122 έως 141 της παρούσας αποφάσεως, δεν υπερέβη το 
αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με την εν λόγω δράση σκοπού.»

Σε σχέση με τα ανωτέρω, το κοινοβούλιο της Σουηδίας εξετάζει εάν η απόφαση της 
Επιτροπής να επιλέξει τον κανονισμό ως νομοθετικό μέσο για το προτεινόμενο μέτρο 

                                               1 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Δεκεμβρίου 2002 στην υπόθεση C-491/01 
– British American Tobacco (Investments) Ltd και Imperial Tobacco Limited, Συλλογή Νομολογίας 2002 
I-11453.
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υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, 
το κοινοβούλιο της Σουηδίας επισημαίνει ότι μία νέα οδηγία παρέχει συνήθως μεγαλύτερα 
περιθώρια στα κράτη μέλη, συγκριτικά με έναν κανονισμό, για να επικεντρωθούν στις 
ιδιαίτερες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο κατά την εφαρμογή της ρύθμισης, πχ ·όσον αφορά τις 
διαφορετικές δομές των αρχών και της διοίκησης των επιμέρους κρατών μελών.

Πέρα από αυτό, η ρύθμιση σχετικά με τις εθνικές αρχές ελέγχου και τις χρηματικές ποινές 
στην προκείμενη πρόταση είναι τουλάχιστον υπερβολικά λεπτομερής σε σχέση με την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και αφήνει ελάχιστα περιθώρια για τη συνεκτίμηση των 
συνθηκών που επικρατούν στα κράτη μέλη. Παραδείγματος χάρη, διαπιστώνεται ότι η 
προτεινόμενη ρύθμιση για το διορισμό των μελών των εθνικών αρχών ελέγχου και για τις 
αρμοδιότητες αυτών δεν μπορεί, σύμφωνα με την άποψη του κοινοβουλίου της Σουηδίας, να 
θεωρείται απαραίτητη για την ενιαία εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το κοινοβούλιο της Σουηδίας θεωρεί ότι η ενιαία 
εφαρμογή μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση νέας οδηγίας, η οποία θα επικεντρώνεται στους 
τομείς όπου επί του παρόντος υπάρχουν ελλείψεις. Παράλληλα, μια τέτοια λύση θα άφηνε 
μεγαλύτερα περιθώρια στα κράτη μέλη για τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων συνθηκών σε 
εθνικό επίπεδο κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο βαθμός της εξουσίας που παρέχεται στην Επιτροπή για την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων φαίνεται δυσανάλογος, διότι, μεταξύ άλλων, η πρόταση προβλέπει νομοθετικό ρόλο 
για την Επιτροπή, σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή μπορεί να επηρεάζει τη μορφή και το 
περιεχόμενο του κανονισμού με μη προβλέψιμο τρόπο, ενώ η εξουσία αυτή θα έπρεπε, από 
πολλές απόψεις, να προορίζεται κανονικά για τα νομοθετικά όργανα ή τα δικαστήρια. 
Τίθεται, επίσης, το ζήτημα εάν αυξάνεται η επιρροή των περιφερειών σε εθνικό επίπεδο με 
μιας μια εκτενή, λεπτομερή και περίπλοκη ρύθμιση όπως είναι ο προτεινόμενος κανονισμός, 
ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνει η Επιτροπή και 
από εθνικές διατάξεις.

Κατά συνέπεια, συμπεραίνεται ότι η ρύθμιση μέσω οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
τα προβλεπόμενα μέτρα διαμορφώνονται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα 
επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο στόχο με ικανοποιητικό τρόπο και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
για αποτελεσματική εφαρμογή. Το κοινοβούλιο της Σουηδίας είναι, επομένως, της άποψης ότι 
η ρύθμιση της προστασίας και της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μέσω κανονισμού με το προτεινόμενο περιεχόμενο θα υπερέβαινε τα απαιτούμενα 
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και, ως εκ τούτου, αντίκειται στην αρχή της 
επικουρικότητας.


