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Odbor za pravne zadeve

24.4.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(0045/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje italijanske poslanske zbornice 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 podala italijanska 
poslanska zbornica.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje italijanske poslanske zbornice

DOKUMENT, KI GA JE SPREJEL XIV. ODBOR

XIV. odbor za zadeve Evropske unije:

– po obravnavi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (COM(2012)0011);

– ob spoštovanju želje po zmanjšanju znatnih razlik med pristopi različnih držav članic k 
tako občutljivi temi, ki se dotika temeljnih pravic posameznikov, ter želje po uvedbi 
višjih zaščitnih standardov po vsem ozemlju Evropske unije;

– ker vseeno meni, da so v zvezi z ureditvijo iz predloga uredbe na več mestih mogoče 
kritike glede spoštovanja načela subsidiarnosti, zlati kar zadeva določbe, kjer je razviden 
poseben interes:

a) prvič izbrana tema spada v ustavno ureditev oziroma posega v temeljna načela 
pravnega reda držav članic;

b) drugič pa bil lahko opredelitev enotnih standardov presegla ugodnejše nacionalne 
režime, kar bi pomenilo omejevanje veljavnih jamstev; zdi se torej, da je treba 
izrecno zagotoviti ohranitev ugodnejših nacionalnih določb;

ta predlog je vrh tega v nasprotju z načelom subsidiarnosti, saj Komisiji podeljuje 
obsežna pooblastila v členu 87, kjer ji podeli skoraj splošno pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov na skoraj vseh najpomembnejših področjih, ki so predmet predloga 
uredbe;

– ob upoštevanju, še vedno govorimo o vprašanju subsidiarnosti, določb iz člena 51 – na 
podlagi katerih ima pristojni organ države, kjer je sedež odgovorne osebe za obdelavo, 
vlogo okenca "vse na enem mestu" v vseh državah članicah, in to od trenutka, ko več 
držav članic določi odgovorno osebo za obdelavo – ki bi lahko državljanom onemogočile 
dostop do nadzornega organa v njihovi državi, zaradi česar bi bilo težje uspešno 
uveljavljati njihove pravice;
ob upoštevanju dejstva, da je grajanja vredno, da kljub odločitvi, da se veljavno direktivo 
zamenja z podrobnejšim instrumentom, kot je uredba, besedilo vseeno vsebuje jasne 
luknje, saj ni natančnih opredelitev v zvezi z institucijami in posebnimi primeri, v katerih 
je razviden poseben interes, kot na primer v primeru "pravice do pozabe" iz člena 17 –
luknja, ki jo je Evropski parlament izpostavil že v resoluciji, sprejeti 6. julija 2011 – ter v 
primeru omejitev obsega obveznosti in pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz 
člena 21, ki bi lahko že po splošni naravi svoje vsebine povzročil tako velike razlike pri 
izvajanju v različnih državah članicah, da bi lahko prišlo do negotovosti in sporov;

predloži
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OBRAZLOŽENO MNENJE

v skladu s členom 6 Protokola št. 2, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije.


