
CM\899452DA.doc PE487.795v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

24.4.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0045/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra det italienske deputeretkammer om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det italienske deputeretkammer 
om ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra det italienske deputeretkammer

Dokument vedtaget af udvalg XIV

Udvalg XIV, udvalget om Den Europæiske Unions politikker,

– der har behandlet forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (COM(2012)0011),

– der påskønner målsætningen om at begrænse de væsentlige afvigelser mellem 
medlemsstaternes retsordener på et område, der er så delikat, at det indvirker på de 
grundlæggende menneskerettigheder, samt forsøget på at fastsætte høje 
beskyttelsesstandarder, som skal finde anvendelse på hele Unionens område,

– der dog understreger, at den ordning, der foreslås i forslaget til forordning, i flere 
henseender giver anledning til betænkeligheder for så vidt angår overholdelsen af 
nærhedsprincippet i forbindelse med visse særlige vigtige bestemmelser: 

a) for det første fordi det behandlede spørgsmål er et forfatningsmæssigt anliggende eller 
under alle omstændigheder indvirker på de grundlæggende principper i medlemsstaternes 
retsordener

b) for det andet fordi fastlæggelsen af ensartede standarder kan tilsidesætte gunstigere 
nationale ordninger med en heraf følgende risiko for en svækkelse af de eksisterende 
garantier; det ville derfor være nødvendigt udtrykkeligt at fastsætte undtagelser for gunstigere 
nationale bestemmelser,

finder, at det desuden strider mod nærhedsprincippet, at Kommissionen tillægges meget 
brede beføjelser derved, at den, i henhold til artikel 87, gives noget nær fuldstændig beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter om næsten alle de vigtigste aspekter i forslaget til 
forordning;

gør endelig, stadig med henvisning til nærhedsprincippet, opmærksom på, at 
bestemmelserne i artikel 51 – på grundlag af hvilke det, hvis den registeransvarlige eller 
registerføreren er etableret i mere end én medlemsstat, er sådan, at tilsynsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor den registeransvarliges eller registerførerens hovedvirksomhed er etableret, 
erhverver rollen som "one-stop-shop" i alle medlemsstaterne – kunne fratage borgerne 
muligheden for at henvende sig til tilsynsmyndigheden i deres egen medlemsstat med en heraf 
følgende risiko for, at borgerne reelt ville få vanskeligere ved at udøve de rettigheder, der 
tilkommer dem;
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mener, at endnu et aspekt, der giver anledning til betænkeligheder, er den omstændighed, at 
teksten – selv om man har valgt at erstatte det nugældende direktiv med en forordning, altså et 
mere detaljeret lovgivningsinstrument – har nogle åbenlyse brister som følge af manglen på 
præcise definitioner af institutioner og begreber af særlig betydning, hvilket f.eks. gælder den 
i artikel 17 omhandlede "ret til at blive glemt" - en brist, som Europa-Parlamentet allerede 
gjorde opmærksom på i sin beslutning af 6. juli 2011; et andet eksempel på en sådan brist er 
de begrænsninger for rækkevidden af forpligtelser og rettigheder i forbindelse med 
behandlingen af personoplysninger, der fastsættes i artikel 21, der som følge af den generelle 
karakter af sit indhold synes at kunne føre til så væsentlige gennemførelsesmæssige forskelle 
mellem medlemsstaterne, at der vil opstå usikkerhed og tvister;

afgiver
BEGRUNDET UDTALELSE

i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


