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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi 
rendelet) irányuló javaslatról
((COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd Parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament elöljáróban elismerését kívánja kifejezni a Bizottság arra irányuló munkája 
iránt, hogy áttekintse az Unióban a személyes adatok védelme tekintetében meglévő jogi 
szabályozást, és megvizsgálja az annak javítására vonatkozó lehetőségeket.
A parlament hangsúlyozni kívánja, hogy a magánélet tiszteletben tartásához való jogot a 
nemzeti határoktól függetlenül biztosítani kell, különösen a személyes adatok esetében, 
továbbá hogy átfogó és hatékony rendszerre van szükség a személyes adatok Unión belüli 
védelme érdekében. A parlament hangsúlyozni kívánja azt is, hogy a tagállamok igazságügyi 
és rendőrségi hatóságai által folytatott bűnüldöző tevékenység érzékeny terület, és ezért a 
személyes adatok e hatóságok általi feldolgozására vonatkozóan egy irányelv formájában 
külön szabályozásra van szükség, amely tekintetbe veszi a tevékenység érzékeny jellegét.
A parlament véleménye szerint továbbá azt a célt, hogy a személyes adatok védelmét az 
Unióban általánosságban hatékony rendszer biztosítsa, jobban el lehet érni uniós szintű
intézkedésekkel, mint tagállami szintűekkel, és hogy a közösségi szintű intézkedés 
terjedelménél és általánosságban véve hatásainál fogva egyértelmű előnyökkel szolgál a 
tagállami szintű intézkedéshez képest.
Ezt előrebocsátva a parlament emlékeztetni kíván az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt „csak akkor és annyiban” kifejezésre. E cikk értelmében azokon a 
területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban 
jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók. A parlament szerint a „csak akkor és annyiban” 
szavakból kitűnik, hogy a szubszidiaritás elvének való megfelelés vizsgálata magában foglalja 
az arányosság vizsgálatát is, és hogy ebből következően a javasolt intézkedések nem 
haladhatják meg a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket. Az Európai Közösségek 
Bírósága (ma Európai Bíróság) egy 2002. évi ítéletében1 – annak vizsgálatakor, hogy egy 
irányelvet a szubszidiaritás elvének figyelembevételével fogadtak-e el – az alábbiakat 
fogalmazta meg, miután megállapította, hogy a tervezett intézkedések célját közösségi szinten 
jobban el lehet érni:
„Másodszor meg kell állapítani, hogy a Közösség által a jelen esetben hozott intézkedés 
intenzitása a szubszidiaritás elvének követelményeit is tiszteletben tartotta, amennyiben –
amint kitűnik a jelen ítélet 122–141. pontjából – nem lépte túl az ezen intézkedés által 
megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges mértéket.”
A svéd parlament ennek értelmében úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által a javasolt intézkedés 
esetében választott jogalkotási eszköz – a rendelet – túllépi a megvalósítani kívánt cél 
eléréséhez szükséges mértéket. A parlament ezzel kapcsolatban megállapítja különösen azt, 
hogy a rendelet helyett egy új irányelv megalkotása jellemzően nagyobb mozgásteret 
biztosítana a tagállamok számára abban a tekintetben, hogy a végrehajtás során figyelembe 
vegyék a nemzeti körülményeket, például az egyes tagállamok egymástól különböző hatósági 
és eljárási struktúráit.
Ezenfelül nem utolsósorban a nemzeti felügyeleti hatóságok és az igazgatási bírságok 

                                               1 Az Európai Közösségek Bíróságának 2002. december 10-i, a C-491/01 (British American Tobacco 
(Investments) Ltd és Imperial Tobacco Limited) ügyben hozott ítélete, EBHT 2001, I-11453. o.
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szabályozása a javaslat jelenlegi formájában a megvalósítani kívánt cél eléréséhez képest 
túlságosan részletes, és túl kevés mozgásteret hagy a tagállamok nemzeti körülményeinek 
figyelembevételére. Példaként megemlíthető, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok tagjainak 
alkalmazására, valamint az esetükben megkövetelendő készségekre vonatkozó szabályozás a 
parlament véleménye szerint nem tekinthető szükségesnek a személyes adatok védelméről 
szóló jogi szabályozás egységesebb alkalmazásának megvalósításához. Az egységesebb 
alkalmazást a parlament véleménye szerint egy új irányelv elfogadásával lehetne elérni, amely 
azon területekre összpontosítana, amelyen jelenleg hiányosságok tapasztalhatók. Egy ilyen 
megoldás egyszersmind nagyobb mozgásteret hagyna a tagállamok számára arra, hogy a jogi 
szabályozás végrehajtása során figyelembe vegyék a nemzeti körülményeket.
A Bizottság számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására megadott hatáskör 
indokolatlanul széles körűnek tűnik, többek között mivel a javaslat értelmében a Bizottság 
olyan jogalkotási szerepet kap, amelynek révén előreláthatólag befolyásolhatja a rendelet 
későbbi alakját és tartalmát, és amely szerepet több szempontból is rendszerint a jogalkotónak 
vagy bíróságnak kellene betöltenie.
Az is megkérdőjelezhető, hogy egy annyira átfogó jellegű, részletes és bonyolult szabályozás, 
mint a javasolt rendelet, amelyhez a Bizottság által elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok is társulnak, előnyös-e a szabályok nemzeti szintű végrehajtása szempontjából.
A fentiekből következően az irányelv formájában történő szabályozás azt eredményezné, 
hogy az intézkedéseket a lehető legegyszerűbben lehetne meghatározni, az intézkedések célját 
megfelelő módon el lehetne érni, és biztosítani lehetne a hatékony végrehajthatóságot. A svéd 
parlament ennek megfelelően úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok védelmére és a 
személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályozás a jelenleg javasolt tartalommal 
bíró rendelet formájában túllépné a megvalósítani kívánt cél eléréséhez szükséges mértéket, 
és ezért a szubszidiaritás elvével nem összeegyeztethető.


