
CM\899149NL.doc PE487.750v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

HET EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

23.4.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(0042/2012)

Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht weken 
vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de voorzitters van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin 
wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 
voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag

Allereerst wil de Rijksdag benadrukken dat hij ingenomen is met de inspanningen van de 
Commissie om het bestaande rechtskader van de Unie op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens te evalueren en te onderzoeken op welke wijze daarin verbeteringen kunnen 
worden aangebracht.

De Rijksdag is van mening dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ook 
over de nationale grenzen heen gewaarborgd moet worden, met name waar het gaat om 
persoonsgegevens, en dat er in de EU een omvattend en doeltreffend systeem voor de 
bescherming van persoonsgegevens moet komen. Verder benadrukt de Rijksdag dat de 
rechtshandhavingsactiviteiten van de justitiële en politiële autoriteiten in de lidstaten van 
gevoelige aard zijn, en dat de verwerking van persoonsgegevens door deze autoriteiten daarom 
afzonderlijk in een richtlijn geregeld moet worden, waarbij rekening gehouden kan worden met 
het delicate karakter van deze activiteiten.

Daarnaast is de Rijksdag van oordeel dat de doelstellingen van een effectief systeem voor de 
bescherming van persoonsgegevens in de EU in het algemeen beter kunnen worden 
verwezenlijkt door middel van maatregelen op het niveau van de Unie dan door middel van 
maatregelen van de lidstaten, en dat een maatregel op gemeenschapsniveau door zijn omvang en 
gevolgen in het algemeen duidelijke voordelen biedt ten opzichte van een maatregel op 
lidstaatniveau.

De Rijksdag wijst in dit verband op de zinsnede "indien en voorzover" in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. Krachtens dit artikel treedt de Unie op de gebieden die 
niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen 
van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie 
kunnen worden bereikt. De Rijksdag is van oordeel dat de zinsnede "indien en voorzover"
inhoudt dat de subsidiariteitstoets mede het proportionaliteitscriterium omvat, hetgeen met zich 
meebrengt dat de voorgestelde maatregel niet verder mag gaan dan hetgeen noodzakelijk is om 
het beoogde doel te bereiken. In een uitspraak van 20021 in een zaak die ging om de vraag in 
hoeverre een richtlijn was vastgesteld met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, stelde 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (nu het Hof van Justitie van de Europese 
Unie), nadat hij tot de slotsom was gekomen dat de doelstelling van het overwogen optreden 
beter door de Gemeenschap kon worden verwezenlijkt, het volgende:

"In de tweede plaats zij vastgesteld dat het optreden van de Gemeenschap in casu 
bovendien niet verder is gegaan dan ingevolge het subsidiariteitsbeginsel toelaatbaar was, 
aangezien de Gemeenschap blijkens de punten 122 tot en met 141 van het onderhavige 
arrest slechts is opgetreden voorzover dit voor de verwezenlijking van de doelstelling van 
dat optreden noodzakelijk was".

In het licht van bovenstaande heeft de Rijksdag getoetst of de keuze van de Commissie voor een 
verordening als wetgevingsinstrument voor de voorgestelde maatregel verder gaat dan hetgeen 
voor de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen noodzakelijk is. Daarbij heeft de 
Rijksdag met name laten meewegen dat een nieuwe richtlijn de lidstaten normaal gesproken 
meer ruimte biedt om bij de omzetting van de bepalingen rekening te houden met specifieke 
nationale omstandigheden, zoals de overheids- of handhavingsstructuren in de verschillende 
                                               
1 Arrest van het Hof van 10 december 2002 in zaak C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd en 
Imperial Tobacco Ltd, Jurispr. 2002, blz. I-11453.
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lidstaten, dan bij een verordening het geval is.
In ieder geval is de regeling inzake de nationale toezichthoudende autoriteiten en 

administratieve sancties, zoals in het huidige voorstel vervat, onnodig gedetailleerd in 
verhouding tot de beoogde doelstelling en wordt de lidstaten te weinig ruimte geboden om 
rekening te houden met hun specifieke nationale omstandigheden. De Rijksdag vindt 
bijvoorbeeld dat de regeling die wordt voorgesteld voor de aanwijzing van de leden van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten en hun competentie niet noodzakelijk kan worden geacht 
voor het bereiken van een uniformere toepassing van een wettelijke regeling inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Harmonisatie kan naar het oordeel van de Rijksdag veel 
beter worden bereikt door middel van een nieuwe richtlijn die zich richt op die gebieden waarop 
er momenteel lacunes bestaan. Deze oplossing zou de lidstaten de mogelijkheid bieden om bij de 
uitvoering van deze wetgeving rekening te houden met specifieke nationale omstandigheden.

De mate waarin de Commissie de bevoegdheid krijgt om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen lijkt niet juist, onder andere omdat het voorstel inhoudt dat de Commissie wetgevende 
taken toebedeeld krijgt en de toekomstige vorm en inhoud van de verordening op onvoorspelbare 
wijze kan beïnvloeden op een manier die normaliter is voorbehouden aan de wetgever of de 
rechterlijke macht.

Het valt ook te betwijfelen of een zo omvattende, gedetailleerde en gecompliceerde regeling 
als de voorgestelde verordening, die zowel door de Commissie vast te stellen gedelegeerde 
handelingen als nationale voorschriften bevat, het gewenste effect zal opleveren in de lidstaten.

Uit een en ander vloeit voort dat het vervatten van de regeling in een richtlijn de eenvoudigste 
manier zou zijn om de maatregel vast te stellen, terwijl tegelijkertijd de daarmee beoogde 
doelstelling op bevredigende wijze zou worden verwezenlijkt en tevens voldaan zou worden aan 
de noodzaak van een doeltreffende tenuitvoerlegging. De Rijksdag is derhalve van oordeel dat 
een regeling inzake de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens 
in de vorm van een verordening met een inhoud zoals die nu wordt voorgesteld verder gaat dan 
hetgeen noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken, en derhalve niet strookt met 
het subsidiariteitsbeginsel.


