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Ärende: Motiverat yttrande från den italienska deputeradekammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den italienska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande från den italienska deputeradekammaren

Handling godkänd av det fjortonde utskottet

Fjortonde utskottet för EU-politiken lämnar detta motiverade yttrande

efter granskning av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter (COM(2012)0011),

med beaktande av målet att begränsa de avsevärda skillnaderna mellan de nationella 
rättssystemen på ett område som är så känsligt att det inverkar på individens grundläggande 
rättigheter, och av ansatsen att fastställa höga skyddsnormer som ska tillämpas på hela 
EU:s territorium,

med beaktande av att de bestämmelser som föreslås i förslaget till förordning i flera 
avseenden dock är uppenbart avgörande för efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen 
i samband med vissa särskilt centrala bestämmelser, och av följande skäl:

a) För det första är det ämne som behandlats en konstitutionell angelägenhet eller 
åtminstone en angelägenhet som påverkar de grundläggande principerna i de nationella 
rättssystemen. 

b) För det andra kan fastställandet av enhetliga normer åsidosätta mer fördelaktiga 
nationella system och därmed medföra en risk för att de befintliga garantierna försvagas.
Därför måste det uttryckligen anges att bestämmelserna inte påverkar mer fördelaktiga 
nationella bestämmelser.

Vidare strider det mot subsidiaritetsprincipen att kommissionen ges mycket omfattande 
befogenhet i och med att den närapå utan begränsningar får anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 87 i fråga om nästan alla de viktigaste aspekterna i förslaget till förordning.

Med fortsatt hänvisning till subsidiaritetsprincipen kan man konstatera att det enligt 
bestämmelserna i artikel 51 – dvs. när en registeransvarig eller registerförare är etablerad i fler 
än en medlemsstat och tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den registeransvariga eller 
registerföraren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe blir en ”gemensam kontaktpunkt” för 
samtliga medlemsstater – är möjligt för tillsynsmyndigheten att frånta medborgarna chansen 
att vända sig till tillsynsmyndigheten i deras egen medlemsstat. Detta riskerar att göra det 
svårare för medborgarna att utöva sina rättigheter.

Ytterligare en aspekt ger upphov till oro, nämligen att texten – trots att man valt att ersätta 
det nuvarande direktivet med en förordning, dvs. en mer detaljerad rättsakt – innehåller 
uppenbara brister på grund av att det saknas exakta definitioner av institutioner och särskilt 
centrala begrepp, t.ex. ”rätten att bli bortglömd” i artikel 17, en brist som Europaparlamentet 
redan uppmärksammade i sin resolution av den 6 juli 2011. Ett annat exempel på en sådan 
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brist är de begränsningar av skyldigheter och rättigheter i samband med behandling av 
personuppgifter som fastställs i artikel 21. Denna artikel är innehållsmässigt så allmänt hållen 
att den kan leda till väsentliga skillnader mellan de olika medlemsstaternas genomförande, 
och därmed till osäkerhet och tvister.

Detta
MOTIVERADE YTTRANDE

avges enligt artikel 6 i protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.


