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Przedmiot: Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym 
przepływem tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Na mocy art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu 
ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
uzasadnioną opinię przedstawiającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna odpowiedzialna jest za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie proszeni są o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu

Riksdag pragnie na wstępie podkreślić, że docenia pracę Komisji polegającą na dokonaniu 
przeglądu przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz 
przeanalizowaniu możliwości ich poprawy.

Zwraca on uwagę, że prawo do poszanowania życia prywatnego należy zagwarantować 
niezależnie od granic państwowych, szczególnie w kwestii danych osobowych oraz że UE 
potrzebuje wszechstronnego i skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Riksdag 
kładzie ponadto nacisk na fakt, że działania mające na celu zwalczanie przestępczości 
podejmowane przez organy sądowe i policyjne państw członkowskich to delikatna kwestia, w 
związku z czym w dyrektywie konieczne są szczególne uregulowania dotyczące 
przetwarzania przez te organy danych osobowych, które będą uwzględniać sensytywny 
charakter prowadzonych działań.

Ponadto zdaniem Riksdagu cel stworzenia skutecznego systemu ochrony danych 
osobowych w UE można zasadniczo osiągnąć skuteczniej podejmując środki na szczeblu 
unijnym niż na szczeblu państw członkowskich oraz że środek podjęty na szczeblu 
wspólnotowym, z uwagi na swój zakres i skutki, posiada zdecydowanie więcej zalet w 
stosunku do środka przyjętego na szczeblu państw członkowskich.

Mając to na uwadze Riksdag pragnie zwrócić uwagę na wyrażenie „tylko wówczas i tylko 
w takim zakresie” w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z tym artykułem w 
dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko 
wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i jeśli ze względu na 
rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii. Zdaniem Riksdagu z wyrażenia „tylko wówczas i tylko w takim zakresie” 
wynika, że kontrola zasady pomocniczości obejmuje kryterium proporcjonalności, a zatem 
proponowane środki nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne aby zrealizować 
zakładane cele. W wyroku z 2002 r.1 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
(obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w kwestii zakresu, w jakim dyrektywa
została przyjęta przy poszanowaniu zasady pomocniczości, po uprzednim skonstatowaniu, że 
planowane środki mogły zostać skuteczniej zrealizowane na poziomie Wspólnoty orzekł, co 
następuje:

Ponadto należy stwierdzić, że zakres obowiązywania środka przyjętego przez 
Wspólnotę w tym przypadku spełnia wymóg wynikający z zasady pomocniczości w ten 
sposób (co wynika z punktów 122-141 wspomnianego orzeczenia), że nie wykracza on 
poza to, co jest konieczne, aby zrealizować zakładane cele.

Na tej podstawie Riksdag analizuje, czy dokonany przez Komisję wybór instrumentu 
ustawodawczego dla proponowanego środka, rozporządzenie, wykracza poza to, co jest 
konieczne, aby zrealizować zakładane cele. Ponadto Riksdag zwraca zwłaszcza uwagę na 
fakt, że to właśnie dyrektywa – a nie rozporządzenie – powinna ogólnie zapewnić państwom 
członkowskim większe pole manewru dla uwzględnienia warunków krajowych w procesie 

                                               1 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 10 września 2011 r. w sprawie C-491/01 
British American Tobacco (Investments) Ltd. i Imperial Tobacco Limited, Zb. Orz. 2001, s. 1-11453.
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wdrażania, np. różnych struktur władzy i zarządzania w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Ponadto regulacje dotyczące krajowych organów kontroli oraz administracyjne kary 
pieniężne zaproponowane we wniosku są nazbyt szczegółowe w stosunku do realizacji 
zakładanych celów, wniosek nie uwzględnia również w wystarczającym stopniu warunków 
krajowych poszczególnych państw członkowskich. Przykładowo proponowana regulacja 
dotycząca powoływania członków krajowych organów kontroli oraz zakresu ich kompetencji 
nie jest zdaniem Riksdagu konieczna, aby osiągnąć bardziej jednolite stosowanie przepisów o 
ochronie danych osobowych. Zdaniem Riksdagu bardziej jednolite stosowanie jest możliwe 
dzięki nowej dyrektywie, która skupiłaby się na dziedzinach, w których w chwili obecnej 
obserwuje się niedociągnięcia. Jednocześnie rozwiązanie takie powinno pozostawić 
państwom członkowskim większe pole manewru na uwzględnianie warunków krajowych w 
procesie wdrażania przepisów.

Proponowany zakres przyznania Komisji prawa do przyjmowania aktów delegowanych 
wydaje się niewłaściwy, m.in. projekt przewiduje otrzymanie przez Komisję uprawnień 
ustawodawczych w przypadkach, w których Komisja może nieprzewidzianie wpłynąć na 
przyszły kształt i treść rozporządzenia w sposób, który pod wieloma względami powinien 
zwykle należeć do ustawodawcy lub sądu.

Można również zadać sobie pytanie, czy tak obszerne, szczegółowe i złożone 
prawodawstwo, jak proponowane rozporządzenie, zawierające elementy aktów delegowanych 
przyjmowanych przez Komisję oraz przepisów krajowych, zyska poparcie na szczeblu 
krajowym.
Z powyższych rozważań wynika, że regulacja w formie dyrektywy powinna skutkować 
możliwie najprostszą konstrukcją środka, a jednocześnie zadowalającą realizacją jego celu, 
powinno się również zaspokoić potrzebę jego skutecznego wykonania. Riksdag uważa
ponadto, że uregulowanie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych 
osobowych za pomocą rozporządzenia o proponowanej treści wykracza poza to co jest 
konieczne, aby zrealizować zakładane cele, a zatem nie jest zgodne z zasadą pomocniczości.


