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Temats: Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens dalībvalstu parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
nosūtīšanas dienas var iesniegt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais 
priekšlikums/projekts neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums

Pirmkārt, Riksdāgs vēlas paust atzinību par darbu, ko Komisija paveikusi, pārskatot spēkā 
esošos Savienības tiesību aktus par personas datu aizsardzību un izskatot dažādas iespējas tos 
uzlabot.

Riksdāgs uzsver, ka tiesības uz privātās dzīves aizsardzību ir jāgarantē pārrobežu 
kontekstā, jo īpaši saistībā ar personas datu aizsardzību, un ka Eiropas Savienībā ir vajadzīga 
pilnvērtīga un efektīva personas datu aizsardzības sistēma. Riksdāgs arī norāda, ka dalībvalstu 
policijas un tiesu iestāžu sadarbība noziedzības apkarošanas jomā ir sensitīvs jautājums un ka 
tādēļ ir jāizstrādā īpaši direktīvā iekļaujami noteikumi par personas datu apstrādi, ko veic 
attiecīgās iestādes, ņemot vērā šādas darbības sensitivitāti.

Turklāt Riksdāgs uzskata, ka efektīvu personas datu aizsardzības sistēmu kopumā var 
nodrošināt labāk, pieņemot pasākumus ES, nevis dalībvalstu līmenī, jo salīdzinājumā ar
dalībvalstu līmenī pieņemtiem pasākumiem ES līmenī pieņemto pasākumu apmērs un ietekme 
rada skaidras priekšrocības.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Riksdāgs norāda uz Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā minēto frāzi „Savienība rīkojas tikai tad, ja”. Saskaņā ar šo pantu jomās, kuras nav 
ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis nevar 
pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku 
dēļ tie ir labāk sasniedzami ES līmenī. Pēc Riksdāga domām frāze „Savienība rīkojas tikai 
tad, ja” nozīmē, ka subsidiaritātes izvērtēšanā ietilpst proporcionalitātes kritērijs, un tas 
nozīmē, ka tādēļ ierosinātos pasākumus drīkst īstenot tikai tik lielā mērā, cik tas nepieciešams, 
lai nodrošinātu noteikto mērķu sasniegšanu. Eiropas Kopienu Tiesa (tagad Eiropas Savienības 
Tiesa) savā 2002. gada nolēmumā1 attiecībā uz to, cik lielā mērā direktīvas pieņemšana atbilst 
subsidiaritātes principam, secināja, ka plānoto pasākumu mērķi būs vieglāk sasniegt, tos 
īstenojot ES līmenī, un sniedza tam šādu pamatojumu:

„Turklāt nākas konstatēt, ka Kopienas darbību intensitāte šajā jomā atbilst prasībām par 
subsidiaritātes principa ievērošanu, jo saskaņā ar minēta Tiesas nolēmuma 
122.−144. punktu Kopiena ir rīkojusies tikai tik lielā mērā, cik bijis nepieciešams, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus.”

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Riksdāgs vēlas pārbaudīt, vai Komisija, izvēloties tiesību 
akta veidu, proti, regulu, ierosināto pasākumu īstenošanai, nav rīkojusies plašākā mērogā, 
nekā būtu nepieciešams, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Riksdāgs jo īpaši ņem vērā to, ka 
jaunas direktīvas, nevis regulas pieņemšana parasti nodrošina dalībvalstīm iespēju rīkoties 
plašāk, ņemot vērā apstākļus konkrētajā valstī, piemēram, dalībvalstu iestāžu un pārvaldes 
struktūras atšķirības.

                                               1 Eiropas Kopienu Tiesas 2011. gada 10. decembra spriedums lietā C-491/01, British American Tobacco 
(Investments) Ltd un Imperial Tobacco Limited, Recueil, 1.−11453. lpp.
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Turklāt priekšlikumā iekļautie noteikumi par valsts uzraudzības iestādēm un 
administratīvajām sankcijām ir pārāk detalizēti attiecībā uz noteikto mērķu sasniegšanu, un, 
tos izstrādājot, ir pārāk maz ņemta vērā katras dalībvalsts situācija. Kā piemēru var minēt 
noteikumus par valsts uzraudzības iestāžu locekļu iecelšanu amatā un viņu kompetenču 
noteikšanu, kas saskaņā ar Riksdāga viedokli nav nepieciešama, lai panāktu vienotāku tiesiskā 
regulējuma piemērošanu personas datu aizsardzības jomā. Riksdāgs uzskata, ka vienotu 
tiesiskā regulējuma piemērošanu varētu panākt, pieņemot jaunu direktīvu, kurā galvenā 
uzmanība būtu pievērsta jomām, kurās šobrīd vērojami trūkumi. Vienlaikus šāds risinājums 
nodrošinātu dalībvalstīm lielāku iespēju, ieviešot tiesību aktu, ņemt vērā katras konkrētās 
valsts apstākļus.

Tas, cik lielā mērā Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, nav 
atbilstīgi, cita starpā tādēļ, ka saskaņā ar priekšlikumu Komisijai tiek piešķirta likumdevēja 
loma, kas ļauj tai ilgtermiņā neprognozējami ietekmēt turpmākas izmaiņas regulas tekstā un 
saturā, ko daudzējādā ziņā parasti veic likumdevējas iestādes vai tiesas iestādes.

Var apšaubīt arī to, vai tik plašs, detalizēts un sarežģīts tiesību akts kā šis regulas 
priekšlikums, kurā cita starpā ir ietverti deleģētie akti, kurus pieņem Komisija, un valstu 
regulējums, tiks veiksmīgi īstenots valstu līmenī.

No visa iepriekšminētā izriet, ka tiesiskais regulējums direktīvas veidā radītu iespēju 
pasākumus veidot pēc iespējas vienkārši, lai vienlaikus ļautu sasniegt pasākumu mērķi 
pieņemamā veidā un efektīvi ieviestu tiesību aktu. Tādējādi Riksdāgs uzskata, ka pašreizējais 
priekšlikums par tiesisko regulējumu attiecībā uz personas datu aizsardzību un brīvu personas 
datu apriti, pārsniedz noteikto mērķu sasniegšanai vajadzīgos pasākumus un tādēļ neatbilst 
subsidiaritātes principam.


