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SDĚLENÍ ČLENŮM
(0045/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko italské poslanecké sněmovny týkající se návrhu 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(obecné nařízení o ochraně údajů)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko italské Poslanecké sněmovny 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko italské poslanecké sněmovny 

Dokument schválený 14. výborem

14. výbor pro politiky Evropské unie,

poté, co přezkoumal návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(COM(2012)11 v konečném znění),

poté, co přivítal cíl nařízení snížit značné rozdíly mezi vnitrostátními systémy práva v této 
tolik citlivé oblasti, která má vliv na základní lidská práva, a rovněž ocenil úsilí o stanovení 
přísných norem ochrany, jež by platily na celém území Evropské unie;

poté, co však zdůraznil, že navrhovaná úprava nařízení obsahuje na více místech prvky, jež 
jsou z hlediska dodržování zásady subsidiarity zřetelně diskutabilní a které se týkají těchto 
obzvláště podstatných aspektů:

a) v první řadě projednávaná problematika patří k otázkám upraveným ústavou nebo 
každopádně souvisí se základními zásadami vnitrostátních právních systémů;

b) za druhé, může stanovení stejných norem vést k zavedení přísnějších norem 
v benevolentnějších vnitrostátních systémech, a oslabit tak stávající záruky; zdá se tedy 
nezbytné výslovně stanovit, že nebudou dotčena benevolentnější vnitrostátní ustanovení;

poté, co dále zdůraznil, že navrhovaná úprava odporuje zásadě subsidiarity, jelikož Komisi 
uděluje v souladu s článkem 87 téměř paušálně velmi rozsáhlé pravomoci a možnost přijímat 
akty v přenesené pravomoci skoro ve všech nejvýznamnějších oblastech, které jsou 
předmětem návrhu nařízení;

navíc s ohledem na to, že s otázkami subsidiarity dále souvisí skutečnost, že pokud bude 
správce zpracování údajů působit v několika členských státech, podle článku 51 bude 
příslušný orgán hlavní provozovny správce fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro 
všechny členské státy, což by občany mohlo připravit o možnost obracet se na orgán dozoru 
vlastního členského státu a znesnadnit jim tak uplatňování práv, která jim náleží;

s ohledem na další sporný prvek daný faktem, že navzdory rozhodnutí nahradit stávající 
směrnici přesnějším nástrojem ve formě nařízení jsou ve znění návrhu zjevné nedostatky: 
chybí přesné definice, pokud jde o obzvláště významné instituce a jim podobné subjekty, a to 
například v případě práva „být zapomenut“ stanoveného článkem 17 (na tento nedostatek již 
upozornil Evropský parlament v usnesení přijatém dne 6. července 2011) a v případě omezení 
rozsahu povinností a práv spojených se zpracováváním osobních údajů, která jsou stanovena 
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v článku 21, jehož obsah je vágní, takže může dojít k tomu, že nařízení bude v různých 
členských státech prováděno rozdílně;

předkládá
ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

v souladu s článkem 6 Protokolu č. 2 připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě 
o fungování Evropské unie.


