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Asia: Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus).
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Aluksi valtiopäivät haluaa korostaa arvostavansa sitä, että komissio on käynyt läpi unionin 
voimassa olevaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja selvittänyt vaihtoehtoja sen 
parantamiseksi.
Valtiopäivät tähdentää, että oikeus yksityiselämän suojaan ja erityisesti henkilötietojen 
kunnioittamiseen on taattava kansallisista rajoista riippumatta ja että tarvitaan kattava ja 
tehokas järjestelmä henkilötietojen suojaamiseen EU:ssa. Valtiopäivät myös painottaa, että 
oikeusviranomaisten ja poliisin rikostentorjuntatoiminta on arkaluonteista ja että sen vuoksi 
tarvitaan direktiiviä, jossa säädetään viranomaisten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä 
ja jossa otetaan huomioon toiminnan arkaluonteisuus.
Valtiopäivät myös katsoo, että tavoite tehokkaasta järjestelmästä henkilötietojen 
suojaamiseksi EU:ssa saavutetaan yleisesti katsoen paremmin, jos toiminta toteutetaan 
pikemmin unionin kuin jäsenvaltioiden tasolla, ja että unionin tasolla toteutettuun toimintaan 
liittyy selkeitä etuja verrattuna jäsenvaltiotasolla toteutettuun toimintaan, mikä johtuu unionin 
toiminnan kattavuudesta ja yleisistä vaikutuksista.
Näin ollen valtiopäivät haluaa kiinnittää huomiota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan ilmaisuun ainoastaan jos ja siltä osin kuin. Kyseisen artiklan mukaan 
unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä 
osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, 
vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Valtiopäivät katsoo, että sanojen ainoastaan jos ja siltä osin kuin mukaisesti 
toissijaisuusperiaatteen tarkasteluun sisältyy suhteellisuuskriteeri, mistä johtuu, että ehdotettu 
toiminta ei saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Eräässä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (nykyinen Euroopan unionin tuomioistuin) 
vuoden 2002 tuomiossa1, joka koski sitä, oliko tietty direktiivi hyväksytty 
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen, tuomioistuin katsoi, että suunnitellun toiminnan 
tavoitteet voitiin saavuttaa paremmin yhteisön tasolla ja totesi seuraavaa:
"Toiseksi on todettava, että yhteisön tässä tapauksessa toteuttaman toiminnan intensiivisyys 
on niin ikään täyttänyt toissijaisuusperiaatteen vaatimukset, sillä yhteisö on toiminut, kuten 
tämän tuomion 122–141 kohdasta ilmenee, vain siinä laajuudessa kuin tällä toiminnalla 
tavoiteltavan päämäärän saavuttamiseksi on tarpeen."
Valtiopäivät selvittää tätä taustaa vasten, onko komission ehdotettua toimintaa varten 
valitsema lainsäädäntöväline eli asetus välttämätön niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin 
se on tarkoitettu, vai ylittäkö se vaatimukset. Valtiopäivät ottaa tässä yhteydessä huomioon, 
että uusi direktiivi pikemmin kuin asetus antaisi jäsenvaltioille lainsäädännön tullessa 
voimaan enemmän liikkumavaraa ottaa huomioon kansalliset olosuhteet, esimerkiksi eri 
maiden viranomais- ja hallintorakenteet.
Lisäksi ehdotuksen säännökset, jotka koskevat kansallisia tietosuojaviranomaisia sekä 
hallinnollisia seuraamuksia sakkojen muodossa, ovat aivan liian yksityiskohtaisia tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, mikä jättää jäsenvaltioille aivan liian vähän liikkumavaraa ottaa 
                                               
1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, asia C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd ja Imperial 
Tobacco Ltd, tuomio 10. 12. 2002, Kok. 2001, s. 1–11453.
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huomioon kansalliset olosuhteet. Esimerkkinä mainittakoon, että ehdotettua 
valvontaviranomaisen jäseniä ja näiden toimivaltuuksia koskeva säädöstä, ei valtiopäivien 
näkemyksen mukaan voida katsoa tarpeelliseksi henkilötietojen suojaa koskevan säännöstön 
yhdenmukaisemman täytäntöönpanon saavuttamisen kannalta. Sen sijaan yhdenmukaisempi 
täytäntöönpano voitaisiin valtiopäivien mukaan saavuttaa uudella direktiivillä, jossa 
keskityttäisiin niihin aloihin, joilla nykyisellään on puutteita. Samalla tällaisella ratkaisulla 
jätettäisiin jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa, jotta ne voisivat ottaa huomioon 
kansalliset olot.
Ehdotuksessaan komissio esittää, että sille siirrettäisiin valta hyväksyä delegoituja säädöksiä. 
Se missä määrin komissio voisi tätä valtaansa käyttää vaikuttaa kuitenkin sopimattomalta, 
sillä ehdotuksen mukaan komissiolle annettaisiin lainsäätäjän rooli, jonka perusteella 
komissio voisi ennenäkemättömällä tavalla vaikuttaa asetuksen tulevaan muotoiluun ja 
sisältöön, mikä monilta osin tavallisesti kuuluu lainsäätäjälle tai tuomioistuimelle.
Herää myös kysymys, edistetäänkö näin kattavalla, yksityiskohtaisella ja monimutkaisella 
sääntelyllä, jollainen ehdotettu asetus on ja johon sisältyy se, että delegoituja säädöksiä 
annetaan komission hyväksynnällä sekä kansallisten sääntöjen perusteella, sääntöjen 
voimaantuloa kansallisella tasolla.
Edellä esitetystä johtuu, että direktiivin muodossa annettavassa sääntelyssä toiminta olisi 
muotoiltava mahdollisimman yksinkertaisesti samalla kun toiminnan tavoite saavutetaan 
tyydyttävällä tavalla ja tehokas täytäntöönpano varmistetaan. Näin ollen valtiopäivät katsoo, 
että henkilötietojen suojaa sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskeva sääntely 
nykyisen ehdotuksen mukaisen asetuksen sisällön perusteella ylittää tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta välttämättömät vaatimukset eikä näin ollen ole yhdenmukainen 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.


