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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Parlamentului suedez

Mai întâi, Parlamentul suedez dorește să sublinieze că apreciază efortul Comisiei de a analiza 
legislația în vigoare din Uniune cu privire la protecția datelor cu caracter personal și de a 
explora noi posibilități de a o îmbunătăți.

Parlamentul suedez dorește să sublinieze că legislația cu privire la respectarea vieții 
private trebuie garantată indiferent de frontierele naționale, în special în ceea ce privește 
datele cu caracter personal, și că un sistem global și eficient este necesar pentru protecția 
datelor cu caracter personal în UE. Parlamentul mai subliniază că activitatea de combatere a 
criminalității dusă de autoritățile judiciare și polițienești are un caracter sensibil și, în 
consecință, că este necesară o reglementare specială sub forma unei directive cu privire la 
prelucrarea de către aceste autorități a datelor cu caracter personal, care ia în considerare 
caracterul sensibil al acestei activități.

Parlamentul suedez mai este de părere că obiectivul unui sistem eficient pentru protecția 
datelor cu caracter personal în UE în general se poate atinge mai bine prin adoptarea de 
măsuri la nivelul Uniunii decât la nivelul statelor membre și că o măsură luată la nivel de 
Uniune, dat fiind amploarea sa și efectele sale, presupune în general avantaje clare în 
comparație cu o măsură adoptată la nivel de stat membru.

Pe lângă aceasta, Parlamentul suedez dorește să sublinieze formularea numai dacă și în 
măsura în care de la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 
acest articol, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai 
dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător 
de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită 
dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. 
Parlamentul suedez consideră că formularea numai dacă și în măsura în care presupune că 
principiul subsidiarității cuprinde un criteriu de proporționalitate și că măsurile propuse nu 
trebuie să depășească limitele a ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele urmărite.  Într-
o hotărâre din 20021 Curtea de Justiție a Comunităților Europene (în prezent Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene), după ce a constatat că obiectivul pentru măsura luată în considerare se 
putea atinge mai bine la nivel european, a precizat următoarele în legătură cu modul în care o 
directivă a fost adoptată având în vedere principiul subsidiarității:

Trebuie constatat, în al doilea rând, că intensitatea acțiunii întreprinse de Comunitate în 
acest caz a respectat, de asemenea, cerințele principiului subsidiarității, astfel cum reiese 
din punctele 122-141 din prezenta hotărâre, nedepășind limitele a ceea ce este necesar 
pentru a atinge obiectivele urmărite. 

În acest context, Parlamentul suedez analizează alegerea Comisiei în ceea ce privește actul 
legislativ pentru măsura propuse, un regulament, depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele urmărite.   Astfel, Parlamentul suedez consideră mai ales că o nouă 
directivă, în loc de un regulament, ar permite o marjă de manevră statelor membre pentru a 
ține seama, în momentul transpunerii, de circumstanțele la nivel național, de exemplu în ceea 
ce privește diferitele autorități și structuri administrative din statele membre. 

                                               1 Hotărârea Curții de Justiție din 10 decembrie 2002 în Cauza C-491/01, British American Tobacco 
(Investments) Ltd și Imperial Tobacco Limited, REG 2001, p. 1-11453.
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Pe lângă aceasta, dispozițiile regulamentului privind autoritățile de control naționale și 
sancțiunile administrative, prevăzute în propunere, sunt inutil de detaliate și permit o marjă 
insuficientă pentru a lua în considerare circumstanțele naționale din statele membre. De 
exemplu, se poate menționa că reglementarea propusă cu privire la desemnarea membrilor 
autorităților de control naționale, precum și precizarea competențelor lor, nu este considerată 
utilă de către Parlamentul suedez pentru a realiza o aplicare mai coerentă a dispozițiilor 
privind protecția datelor cu caracter personal. O mai mare coerență ar putea fi asigurată printr-
o nouă directivă care se axează pe domeniile în care există în prezent lacune. În același timp, 
această soluție ar oferi o marjă de manevră mai mare statelor membre pentru a ține seama de 
situația la nivel național la transpunerea textului.

Măsura în care se propune acordarea Comisiei de competențe pentru a adopta acte delegate 
pare inoportună, printre altele pentru că propunerea presupune ca Comisiei să i se acorde un 
rol legislativ, putând influența în mod imprevizibil formularea și conținutul viitorului 
regulament, într-un mod care, din numeroase puncte de vedere, ar trebui să aparțină 
legislatorului sau tribunalelor.

De asemenea, se poate pune sub semnul întrebării dacă un regulament atât de cuprinzător, 
de detaliat și de complicat ca prezenta propunere de regulament, cu elemente privind actele 
delegate adoptate de Comisie și mecanismele naționale aduce o contribuție la funcționarea 
reglementării la nivel național.

Ceea ce decurge din cele de mai sus este că un text sub forma unei directive ar trebui să 
implice un mecanism de adoptare a măsurilor cât mai simplu, asigurându-se în același timp că 
obiectivul urmărit este atins în mod satisfăcător și că textul poate fi efectiv aplicat. În 
consecință, Parlamentul suedez consideră că regulamentul privind protecția datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, al cărui conținut ar fi cel al propunerii actuale, ar 
depăși ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele propuse și, de aceea, nu este conform 
cu  principiul subsidiarității.


