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Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal švedski 
parlament.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta

Uvodoma želi švedski parlament poudariti, kako ceni prizadevanje Komisije, da bi pregledala 
obstoječo zakonodajo Unije na področju varstva osebnih podatkov ter preučila različne 
možnosti za njeno izboljšanje.

Švedski parlament želi opozoriti, da mora biti pravica do spoštovanja zasebnosti zagotovljena 
ne glede na državne meje, zlasti kar zadeva osebne podatke, ter da EU potrebuje celovit in 
unčinkovit sistem varstva osebnih podatkov. Poleg tega želi poudariti, da so dejavnosti 
kazenskega pregona, ki jih opravljajo pravosodni in policijski organi držav članic, občutljive 
in da je zato treba njihovo ravnanje z osebnimi podatki urediti s posebno direktivo, ki bo 
upoštevala občutljivi značaj teh dejavnosti.

Švedski parlament tudi meni, da je učinkovit sistem varstva osebnih podatkov v EU na 
splošno bolj uresničljiv z ukrepi na ravni Unije kot z ukrepi držav članic ter da ima skupni 
ukrep zaradi svojega obsega in učinkov na splošno očitne prednosti pred ukrepom na ravni 
držav članic.

Vseeno pa želi švedski parlament opozoriti na besedilo „le če in kolikor“ v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu s tem členom deluje Unija na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo 
doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni 
Unije. Po mnenju švedskega parlamenta je mogoče iz zveze „le če in kolikor“ sklepati, da 
preverjanje skladnosti z načelom subsidiarnosti vključuje merilo sorazmernosti ter da iz tega 
sledi, da predlagani ukrepi ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za dosego zastavljenih 
ciljev. Sodišče ES (danes Sodišče EU) je leta 2002 v zadevi1 o tem, ali je bila neka direktiva 
sprejeta v skladu z načelom subsidiarnosti, najprej ugotovilo, da bi lahko cilje načrtovanih 
ukrepov bolje dosegli na ravni  Skupnosti, nato pa razsodilo, kot sledi:

„Dalje je treba ugotoviti, da je Skupnost z intenzivnostjo sprejetega ukrepa v 
obravnavanem primeru tudi spoštovala zahteve načela subsidiarnosti, ker tako, kot 
izhaja iz točk od 122 do 141 te sodbe, ni presegla tistega, kar je nujno za dosego cilja, 
ki ga namerava doseči ta ukrep.“

Švedski parlament je glede na navedeno preučil, ali je Komisija, ko je kot zakonodajni 
instrument za predlagane ukrepe izbrala uredbo, presegla tisto, kar je potrebno za dosego 
zastavljenih ciljev. Pri tem je zlasti upošteval, da bi nova direktiva namesto uredbe državam 
članicam načeloma pustila več prostora, da pri prenosu upoštevajo nacionalne okoliščine, na 
primer glede različnih upravnih in upravljavskih struktur v različnih državah članicah.

Nenazadnje so določbe o nacionalnih nadzornih organih in o upravnih sankcijah, ki jih 
vsebuje sedanji predlog, preveč podrobne za dosego zastavljenega cilja ter puščajo premalo 
prostora za upoštevanje nacionalnih okoliščin v državah članicah. Po mnenju švedskega 
parlamenta se, na primer, predlagani predpisi o imenovanju članov nacionalnih nadzornih 

                                               
1 Sodba Sodišča ES z dne 10. decembra 2011 v zadevi C–491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd 
in Imperial Tobacco Ltd, REG 2001, s. 1–11453.
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organov in njihovih pristojnosti ne morejo šteti kot nujni za dosego enotnejšega izvajanja 
zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Enotnejše izvajanje bi lahko po mnenju švedskega 
parlamenta dosegli z novo direktivo, ki bi se osredotočila na tista področja, kjer obstajajo 
pomanjkljivosti. Hkrati bi taka rešitev državam članicam pustila več prostora, da pri prenosu 
zakonodaje upoštevajo nacionalne okoliščine.

Obseg predlaganih pristojnosti Komisije za sprejemanje delegiranih aktov se zdi neprimeren, 
med drugim zato, ker se Komisiji v skladu s predlogom podeljuje zakonodajna vloga, ki bi ji 
omogočila nepredvidljivo poseganje v prihodnjo obliko in vsebino uredbe, to pa je vloga, ki 
ponavadi v mnogih pogledih pripada zakonodajalcem ali sodiščem.

Vprašljivo je tudi, ali tako obsežni, podrobni in zapleteni predpisi, kot je predlagana uredba z 
delegiranimi akti, ki jih sprejema Komisija oziroma se sprejemajo na podlagi nacionalnih 
predpisov, pripomore k uspešnosti teh predpisov v državah članicah.

Iz navedenega sledi, da bi ureditev z direktivo verjetno pomenila oblikovanje kar najbolj 
preprostih ukrepov, ki bi zadovoljivo izpolnili svoj namen, obenem pa bi zadovoljili potrebo 
po učinkovitem izvrševanju. Stališče švedskega parlamenta je torej, da bi ureditev varstva 
osebnih podatkov in prostega pretoka osebnih podatkov v obliki uredbe s predlagano vsebino 
presegla tisto, kar je nujno za izpolnitev zastavljenih ciljev, in zato ni skladna z načelom 
subsidiarnosti.


