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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling een gemotiveerd advies doen toekomen aan de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarin zij uiteenzetten waarom het betrokken 
ontwerp volgens hen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Bijgaand ter informatie een gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad aangaande 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad

De Bondsraad heeft op zijn 895e vergadering van 30 maart 2012 overeenkomstig 
artikel 12, letter b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) het volgende 
advies goedgekeurd:

1. De Bondsraad is van oordeel dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig artikel 5, lid 3 VEU treedt de Unie namelijk alleen op op de gebieden die 
niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen indien en voor zover de doelstellingen van 
het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal 
niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het 
overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.

De Bondsraad betreurt het dat de Commissie geen rekening heeft gehouden met het in 
zijn advies van 11 februari 2011 inzake de mededeling van de Commissie over het 
algemene concept voor de gegevensbescherming in de EU (BR-document 707/10 
(Besluit)) uitgesproken voorbehoud ten aanzien van de afbakening van de wetgevende 
bevoegdheden en de handhaving van het subsidiariteitsbeginsel. Onderhavige voorstellen 
voor een grondige modernisering van de bescherming van persoonsgegevens door middel
van een richtlijn ter regulering van de wetgeving inzake gegevensbescherming op het 
gebied van politie en justitie (zie BR-document 51/12), en een verbinding van de 
bestaande richtlijn over gegevensbescherming naar een algemene verordening betreffende 
gegevensbescherming, met gelijktijdige aanpassing van de regelingen inzake 
gegevensbescherming in de richtlijn over elektronische communicatie (2002/58/EG) 
bekrachtigen dit voorbehoud.

De Bondsraad is dan ook van oordeel dat er nog steeds een algemeen concept nodig is dat 
beter aansluit bij de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid dan het voorgestelde 
model.

De voorgestelde algemene verordening betreffende gegevensbescherming voldoet om de 
volgende redenen niet aan de eisen van artikel 5, lid 3, van het VEU:

2. Het verordeningsvoorstel bevat niet voldoende argumenten waarom een bindende 
algemene regeling van de gegevensbescherming door middel van een verordening voor 
de publieke en niet-publieke sector op Europees niveau nodig zou zijn. Anders dan bij de
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bestaande, ook al op volledige harmonisering van de nationale garanties inzake 
gegevensbescherming gerichte richtlijn leidt een regeling door middel van een 
verordening met algemeen bindende toepasselijkheid ertoe dat de nationale regelingen op 
het gebied van gegevensbescherming vrijwel volledig worden verdrongen. Juist in de 
publieke sector, maar ook op veel gebieden van de wetgeving inzake niet-publieke 
gegevensbescherming bestaan in Duitsland, evenals in andere lidstaten, gedifferentieerde 
en daardoor een betere uitvoerbaarheid en rechtszekerheid garanderende 
gegevensbeschermingsregelingen dan de afzonderlijke bepalingen van het 
verordeningsvoorstel, die uiterst abstract zijn. Het primaat van een algemene verordening 
betreffende gegevensbescherming ondermijnt het voortbestaan van kernpunten van de 
Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming die tot dusver ook uit het oogpunt van de 
interne markt onomstreden waren. Een voorbeeld hiervan zijn de bescherming van 
gegevens van sociale aard of de krachtens het voorbehoud inzake het essentiële karakter 
van het onderwerp ("Wesentlichkeitsvorbehalt") voorgeschreven regelingen met 
betrekking tot cameratoezicht.

3. Ook al worden nationale uitvoeringsbevoegdheden in het kader van Europese 
verordeningen erkend, toch ontbreken uitdrukkelijke machtigingen ten gunste van de 
nationale wetgever. Uit het zeer grote aantal voorziene machtigingen voor het vaststellen 
van gedelegeerde handelingen blijkt juist dat er sprake is van een doelstelling die veel 
verder gaat dan de in artikel 16, lid 2, van het VWEU toegewezen bevoegdheden en die 
gericht is op een algemene, uitsluitend door de Europese wetgever bepaalde bindende 
volledige regeling van de gehele Europese wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. Een uniform niveau van gegevensbescherming in de hele Unie kan 
daarentegen ook nog steeds worden bereikt door voortgezette ontwikkeling van de tot 
dusver geldende richtlijn inzake gegevensbescherming. Deze is immers ook gericht op 
volledige harmonisering van de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar biedt de 
lidstaten de mogelijkheid om interpreteerbare bestanddelen, zoals die ook in de 
voorgestelde verordening worden gebruikt, in het kader van de nationale wetgeving 
concreet gestalte te geven.

4. De door de Commissie voorgestelde bindende en volledige regeling van de wetgeving 
inzake gegevensbescherming in de publieke en niet-publieke sector gaat veel verder dan 
het streven naar waarborging van een hoog niveau van gegevensbescherming op deze 
terreinen en gelijke mededingingsvoorwaarden. Gezien het open en onduidelijk 
geformuleerde materiële toepassingsgebied ervan zal de voorgestelde verordening als 
rechtstreeks toepasselijke regeling de geldende nationale wetgeving betreffende 
gegevensbescherming op vrijwel alle terreinen verdringen, met uitzondering van de in 
artikel 80 e.v. van het voorstel genoemde gegevensbescherming op het gebied van 
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media, gezondheid en arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat de verordening ook 
geldt voor zuiver lokale terreinen, zoals de activiteiten van instanties voor openbare 
veiligheid, daar het toepassingsgebied alleen het terrein van de "nationale veiligheid" 
uitsluit, en voor de "openbare veiligheid" slechts voorziet in mogelijke beperkingen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 21. Door het toepassingsgebied van de 
voorgestelde verordening uit te breiden tot alle activiteiten die binnen de werkingssfeer 
van het EU-recht vallen (artikel 2, lid 2, onder a), van het voorstel) gebruikt de 
Commissie bovendien bevoegdheden voor het regelen van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming om regelingen te treffen op gebieden – zoals het onderwijsstelsel 
– waarop bevoegdheden ter harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen juist uitdrukkelijk zijn uitgesloten (zie bijvoorbeeld artikel 165, lid 4, 
VWEU). Hetzelfde geldt voor de niet aan strafbare feiten gerelateerde wetgeving inzake 
openbare veiligheid, waarvoor uitsluitend de lidstaten bevoegd zijn (zie art. 72, 87, 276 
VWEU).

5. De Bondsraad is verder van mening dat de verwerking van persoonsgegevens door de 
overheidsinstanties van de lidstaten principieel niet onder de wetgevingsbevoegdheid 
van de EU valt en dus – om schending van het subsidiariteitsbeginsel te vermijden –
buiten de materiële werkingssfeer van de verordening moet vallen. Voor dit gebied en 
voor de verwerking in verband met de vervulling van taken van algemeen belang, 
omvat artikel 6, lid 3, eerste zin, onder b) juncto lid 1, onder e), van het 
verordeningsvoorstel de bevoegdheid om nationale regelingen vast te stellen. De 
reikwijdte hiervan wordt evenwel door specifieke eisen van het EU-recht beperkt 
(artikel 6, lid 3, tweede zin, van het verordeningsvoorstel), zodat er uiteindelijk geen 
eigen regelgevende bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van 
gegevensverwerking door openbare administraties overblijven.

6. Eveneens in tegenspraak met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, met name 
op het gebied van de gegevensverwerking door overheidsinstanties, is ten slotte nog het 
feit dat artikel 1, lid 3, van het voorstel bepaalt dat met het oog op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens ook alle nationale gegevensbescherming die verder reikt dan de 
verordening, wordt verboden. Juist wat betreft de gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, zoals bij de wetgeving inzake bescherming van gegevens van sociale 
aard met haar restrictieve procedurele regels (bijvoorbeeld het voorschrift dat de 
gegevensverwerking in organisatorisch opzicht gescheiden moet plaatsvinden) zijn 
strengere nationale normen voor gegevensverwerking denkbaar, zonder dat de belangen 
van de interne markt hierdoor geschaad zouden worden.
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7. De voorgestelde algemene verordening betreffende gegevensbescherming leent zich er 
niet toe een voor vrijwel alle terreinen geldende algemene regeling van de 
gegevensbescherming te waarborgen en is daarom ook in strijd met de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. Door haar hoge mate van abstractie, waarbij voorschriften 
zeer algemeen worden geformuleerd en de gedifferentieerde beschermingsrechten van de 
algemene en specifieke gegevensbescherming van de lidstaten wordt genivelleerd, 
verwijst de voorgestelde verordening bij veel kwesties die van essentieel belang zijn voor 
de bescherming van het recht op privacy en de uitoefening van andere grondrechten van 
burgers naar gedelegeerde handelingen van de Commissie, teneinde het gestelde doel van 
volledige harmonisering te bereiken. Zolang er nog niet door middel van Europese 
gedelegeerde handelingen gedetailleerde regelingen zijn vastgesteld zal de praktische 
uitvoering van de gegevensbescherming gepaard gaan met grote rechtsonzekerheid, daar 
de geldende nationale voorschriften na een overgangstijd van slechts twee jaar niet langer 
van toepassing zullen zijn. Het door de Commissie met nadruk genoemd doel om via de 
voorgestelde verordening de rechtszekerheid voor het bedrijfsleven en de overheid bij de 
verwerking van persoonsgegevens te verbeteren, wordt op deze manier niet bereikt.
Daarentegen zou het integreren van de voorgestelde regelingen in een voortzetting van de 
huidige richtlijn inzake gegevensbescherming betekenen dat de nationale wetgeving over 
gegevensbescherming moet worden aangepast, maar dat nationale regelingen in het 
belang van rechtszekerheid en toepasselijkheid kunnen voortbestaan.

8. Het verordeningsvoorstel is in strijd met de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, daar de regelingen inzake het recht op invloed van de Commissie in het 
kader van de zogeheten conformiteitstoetsing (art. 57 e.v., en met name art. 60 e.v.) niet 
verenigbaar zijn met de bij art. 16, lid 2, tweede zin, van het VWEU gewaarborgde 
onafhankelijkheid van de instanties voor gegevensbescherming. Het voorschrift dat 
instanties voor de controle van de gegevensbescherming volledig onafhankelijk moeten 
zijn vereist volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie dat alleen al het 
risico van politieke beïnvloeding van de beslissingen van deze instanties moet worden 
uitgesloten. De in het verordeningsvoorstel toegekende bevoegdheid om procedures met 
betrekking tot de controle op gegevensbescherming op te schorten biedt evenwel 
rechtstreekse mogelijkheden tot beïnvloeding, waarbij niet uit te sluiten valt dat deze 
worden beïnvloed door de uitgebreide uitvoerende taken buiten het gebied van het recht 
op gegevensbescherming die de Commissie ongeacht haar formele onafhankelijkheid 
moet uitvoeren.

9. Door te kiezen voor een regeling voor Europese normen op het gebied van 
gegevensverwerking via een verordening creëert de Commissie rechtsonzekerheid met 



PE487.796v01-00 6/7 CM\899453NL.doc

NL

betrekking tot de gegevensbeschermingsregels die krachtens Richtlijn 2002/58/EG voor 
elektronische-communicatiediensten gelden. De uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichting voor de lidstaten tot omzetting van de regels inzake gegevensbescherming bij 
elektronische-communicatiediensten worden door art. 88, lid 2, van het 
verordeningsvoorstel gewijzigd, en wel in die zin dat de verwijzingen in genoemde 
richtlijn naar de richtlijn inzake gegevensbescherming moeten worden gewijzigd in 
verwijzingen naar de voorgestelde algemene verordening betreffende 
gegevensbescherming. De lidstaten krijgen aldus tot taak nieuwe specifieke nationale 
normen voor de gegevensbescherming bij elektronische communicatie te formuleren, 
terwijl zij op het gebied van de algemene gegevensbescherming als gevolg van het 
primaat van de voorgestelde verordening geen wetgevende bevoegdheid meer hebben.
Gegevensbescherming bij elektronische-communicatiediensten, een kwestie die juist in 
de informatiemaatschappij een centrale plaats inneemt, zal door de keuze voor 
vaststelling van een algemene verordening betreffende gegevensbescherming dan ook 
met aanzienlijke rechtsonzekerheid gepaard gaan, die niet wordt gecompenseerd door 
andere voordelen bij de uitvoering van de beschermende taak welke in art. 16, lid 1, van 
het VWEU wordt genoemd.

10. De keuze voor een algemene verordening betreffende gegevensbescherming bij 
gelijktijdige regeling van de gegevensbescherming op het gebied van politie en justitie 
door een richtlijn leidt tot afbakeningsproblemen, die eveneens staven dat hier sprake is 
van schending van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. De Bondsraad stelt 
vast dat de huidige opzet voor een herstructurering van de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming ertoe zou leiden dat de politie en de instanties voor ordehandhaving 
bij de uitvoering van hun taken uiteenlopende juridische voorschriften moeten naleven 
waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. De richtlijn inzake 
gegevensbescherming bij politie en justitie (zie art. 1, lid 1, en motivering 3.4.1, BR-
document 51/12) heeft tot doel bepalingen vast te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens ter voorkoming, opsporing, onderzoek of vervolging van strafbare 
feiten. De voorgestelde algemene verordening betreffende gegevensbescherming is niet 
op dit gebied van toepassing (art. 2, lid 2, onder e), van het voorstel). De politiemacht van 
de lidstaten is evenwel verantwoordelijk voor zowel het voorkomen van strafbare feiten 
als voor de openbare veiligheid, die met uitzondering van bepaalde zaken krachtens 
artikel 21 van het voorstel onder de bindende voorschriften van de voorgestelde algemene 
verordening valt. Deze versnipperdheid laat zien dat een betere bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van de wetgevende bevoegdheid van de EU door verdere 
ontwikkeling van de richtlijn inzake gegevensbescherming zou moeten worden 
verwezenlijkt, en niet door drie wetgevingshandelingen met een uiteenlopende mate van 
bindendheid voor de lidstaten – de geplande algemene verordening betreffende 
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gegevensbescherming, de voorgestelde richtlijn inzake gegevensbescherming bij politie 
en justitie, en de bestaande Richtlijn 2002/58/EG.


