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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymosi užtikrinimą.

Pridedama susipažinti Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo dėl 
reglamento.
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PRIEDAS

Švedijos parlamento pagrįsta nuomonė

Pirmiausia Švedijos parlamentas pabrėžia, kad vertina Komisijos darbą persvarstant 
galiojančias asmens duomenų apsaugos taisykles ES ir svarstant įvairias galimybes, kaip jas 
pagerinti.

Švedijos parlamentas pažymi, kad teisė į privatumo apsaugą turi būti užtikrinama 
tarpvalstybiniu lygmeniu, ypač kalbant apie asmens duomenis, ir kad ES turi veikti 
visapusiška bei veiksminga asmens duomenų apsaugos sistema. Švedijos parlamentas taip pat 
pabrėžia, kad valstybių narių policijos ir teisės institucijų veikla kovojant su nusikalstamumu 
yra svarbi sritis ir kad asmens duomenų tvarkymas šiose institucijose, atsižvelgiant į svarbų 
šios veiklos pobūdį, turi būti reglamentuojamas atskirai direktyva.

Švedijos parlamentas taip pat mano, kad tikslą sukurti veiksmingą asmens duomenų 
apsaugos sistemą ES apskritai galima geriau pasiekti Sąjungos lygmens veiksmais negu 
valstybių narių veiksmais ir kad Sąjungos lygmens veiksmas dėl savo masto arba poveikio 
apskritai turi aiškių pranašumų, palyginti su valstybių narių lygmens veiksmu.

Tačiau Švedijos parlamentas norėtų atkreipti dėmesį į Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 5 straipsnio frazę tik tada ir tik tokiu mastu. Pagal šį straipsnį tose srityse, kurios 
nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai 
valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti, o Sąjungos lygiu dėl 
numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau. Švedijos parlamento 
nuomone, teiginį tik tada ir tik tokiu mastu reikia suprasti taip, kad subsidiarumo tikrinimas 
apima proporcingumo kriterijų, o tai reiškia, kad siūlomas veiksmas negali viršyti to, kas 
būtina siekiamam tikslui pasiekti. Sprendime vienoje 2002 m. byloje1, kurioje buvo 
nagrinėjama, kokiu mastu laikantis subsidiarumo principo buvo nuspręsta priimti direktyvą, 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, dabar – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, 
pirmiausia nustatęs, kad numatomo veiksmo tikslą galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, 
toliau aiškina taip:

„Antra, reikia konstatuoti, kad Bendrijos veiksmo apimtis šiuo atveju taip pat atitiko 
subsidiarumo principo reikalavimus, nes, kaip matyti iš šio sprendimo 122–144 punktų, 
neviršijo to, kas būtina šia priemone siekiamam tikslui pasiekti.“
Todėl Švedijos parlamentas svarsto, ar Komisijos sprendimas siūlomam veiksmui kaip 
teisėkūros priemonę pasirinkti reglamentą viršija tai, kas būtina siekiamiems tikslams 
pasiekti. Visų pirma Švedijos parlamentas pažymi, kad nauja direktyva, priešingai, negu 
reglamentu, valstybėms narėms įprastai paliekama didesnė veiksmų laisvė ją įgyvendinant 
atsižvelgti į konkrečias nacionalines aplinkybes, pvz., skirtingas institucijų ir valdymo 
struktūras valstybėse narėse.

Be to, bent jau išsamus nacionalinių priežiūros institucijų ir baudų reglamentavimas, 
numatytas dabartiniame pasiūlyme, siekiamiems tikslams pasiekti nereikalingas ir dėl to 
paliekama per maža veiksmų laisvė atsižvelgti į aplinkybes valstybėse narėse. Pavyzdžiui, 
reikia pažymėti, kad siūlomas nuostatas dėl nacionalinių priežiūros institucijų narių 
paskyrimo ir jų kompetencijos, Švedijos parlamento nuomone, galima laikyti nereikalingomis 
tam, kad asmens duomenų apsaugos taisyklės būtų taikomos vienodžiau. Švedijos parlamento 
                                               1 2002 m. gruodžio 10 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-491/01 British American 
Tobacco (Investments) Ltd ir Imperial Tobacco Limited (2002), Teismo praktikos rinkinio p. I-11453.



CM\899149LT.doc 3/3 PE487.750v01-00

LT

nuomone, vienodesnį taikymą galima pasiekti nauja direktyva, kuri būtų nukreipta į tas sritis, 
kuriose šiuo metu esama trūkumų. Kartu tokiu sprendimu valstybėms narėms turėtų būti 
paliekama daugiau veiksmų laisvės įgyvendinant teisės aktą atsižvelgti į atitinkamas 
nacionalines aplinkybes.

Atrodo, kad mastas, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
yra netinkamas, nes pasiūlymu Komisijai suteikiamas teisėkūros vaidmuo – būsimam 
reglamento rengimui ir turiniui ji gali daryti tokią neprognozuojamą įtaką, kokią daugeliu 
aspektų įprastai turėtų turėti teisėkūros institucijos arba teismai. Taip pat kyla klausimas, ar 
dėl tokio didelio masto, išsamaus ir sudėtingo reglamentavimo kaip siūlomas reglamentas, 
kuriame yra aspektų, apimančių Komisijos priimamus deleguotuosius aktus ir nacionalines 
taisykles, didėtų regionų įtaka nacionaliniu lygmeniu.

Iš pirmesnių svarstymų darytina išvada, kad reikalingas reglamentavimas direktyva taip, 
kad veiksmas būtų formuojamas kuo paprasčiau, juo siekiamas tikslas būtų pasiekiamas 
tinkamai ir būtų atsižvelgiama į veiksmingo įgyvendinimo būtinybę. Taigi Švedijos 
Parlamentas mano, kad asmens duomenų apsaugos ir laisvo keitimosi jais reglamentavimas 
dabar siūlomo turinio reglamentu viršytų tai, kas būtina siekiamam tikslui pasiekti, todėl yra 
nesuderinamas su subsidiarumo principu.


