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Odbor za pravne zadeve
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OBVESTILO POSLANCEM
(0046/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega zveznega sveta 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 podal nemški zvezni 
svet.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje nemškega zveznega sveta

Zvezni svet je na svoji 895. seji 30. marca 2012 v skladu s členom 12(b) PEU sprejel 
naslednje mnenje:

1. Zvezni svet meni, da predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Člen 5(3) PEU določa, 
da Unija v skladu z načelom subsidiarnosti na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, lahko deluje le, če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne 
morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi 
obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.

Zvezni svet obžaluje, da Komisija ni upoštevala pridržkov v zvezi z omejevanjem 
zakonodajnih pristojnosti in z spoštovanjem načela subsidiarnosti, izraženih že v stališču 
z dne 11. februarja 2011 glede sporočila Komisije o njenem splošnem konceptu za 
varstvo podatkov v EU (dokument 707/10 (sklep)). Pričujoči predlogi za celovito 
posodobitev varstva osebnih podatkov z direktivo o ureditvi prava o varstvu podatkov na 
področju policije in pravosodja (prim. dokument 51/12) in prehajanje obstoječe direktive 
o varstvu podatkov z splošno uredbo o varstvu podatkov, skupaj s prilagoditvijo ureditve 
v zvezi z varstvom podatkov direktivi o elektronskih komunikacijah (direktiva 
2002/58/ES), potrjujejo te pridržke. Zato zvezni svet meni, da je potreben skupen 
koncept, ki bo bolje ustrezal načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, kot pa pričujoči 
predlog uredbe.

Predlagana splošna uredba o varstvu podatkov ne izpolnjuje zahtev člena 5(3) PEU iz 
naslednjih razlogov:

2. Predlog uredbe ne določa dovolj natančno, zakaj je potrebna obvezujoča ureditev varstva 
podatkov na javnem in zasebnem področju z uredbo na evropski ravni. Za razliko od 
obstoječe direktive, katere cilj je popolna uskladitev nacionalnih jamstev za varstvo 
podatkov, bi uredba s svojim celovitim obvezujočim značajem povzročila skoraj popolno 
zavrnitev ureditev držav članic na področju varstva podatkov. Zlasti na javnem področju, 
pa tudi v več delih zasebnega prava o varstvu podatkov obstajajo v Nemčiji ter v drugih 
državah članicah večplastna jamstva za varstvo podatkov, ki so bolj primerna za izvajanje 
in omogočajo večjo pravno varnost kot pa določbe predloga uredbe, ki jih zaznamuje 
visoka raven abstraktnosti. Prednost uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov ogroža 
nadaljnji obstoj osrednjih delov nemškega prava o varstvu podatkov, ki so bili do sedaj 
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nesporni tudi s stališča notranjega trga. To velja npr. za varstvo socialnih podatkov ali za 
zvezne oziroma deželne ureditve video nadzora s pridržkom bistvenosti.

3. Ker so tudi v okviru evropskih uredb državam članicam priznana vsaj pooblastila za 
izvajanje, v uredbi manjkajo ustrezna izrecna pooblastila, namenjena nacionalnim 
zakonodajalcem. Predvidena množična pooblastila za sprejemanje delegiranih pravnih 
aktov veliko bolj dokazujejo, da določitev ciljev precej presega dodelitev pristojnosti iz 
člena 16(2) PDEU in vodi k celoviti obvezujoči ureditvi celotnega evropskega prava o 
varstvu podatkov, za katero je v celoti pristojen izključno evropski zakonodajalec. Vendar 
je mogoče takšno raven varstva podatkov, ki bi bila enotna za vso EU, doseči tudi z 
razvojem do sedaj veljavne direktive o varstvu podatkov. Tudi ta je usmerjena v popolno 
uskladitev prava o varstvu podatkov, vendar državam članicam prepušča možnost 
določanja pogojev za izvajanje v okviru zakonodaje držav članic, kot jih vseskozi 
uporablja tudi predlagana uredba.

4. Obvezujoča ureditev prava o varstvu podatkov na javnem in zasebnem področju, ki jo 
predlaga Komisija, presega cilj zagotavljanja visoke ravni varstva podatkov na teh 
področjih in enakih konkurenčnih pogojev. Zaradi odprtega in nedoločnega obsega 
uporabe bo predlagana uredba kot veljavna uredba izpodrinila veljavno nacionalno 
pravo o varstvu podatkov skoraj na vseh področjih, razen varstva podatkov v zvezi z 
mediji, zdravstvom in zaposlenimi iz člena 80 in nadaljnjih členov. Pri tem bo zajela 
tudi popolnoma lokalna področja, kot so npr. pristojnosti lokalnih varnostnih organov, 
saj je iz obsega uporabe izvzeto le "področje nacionalne varnosti", za vprašanja "javne 
varnosti" pa uredba priznava le izjemna pooblastila v skladu s členom 21. Z razširitvijo 
predlagane uredbe za vse dejavnosti v okviru prava Unije (člen 2(2)(а) predloga) 
Komisija zahteva tudi regulativne pristojnosti v zvezi z varstvom podatkov za sprejetje 
obvezujoče uredbe o področjih, kot je npr. izobraževalni sistem, kjer je pristojnost za 
uskladitev zakonov in predpisov izrecno izključena (npr. člen 165(4) PDEU). Enako 
velja tudi za področje varnostnega prava, ki ne zadeva kaznivih dejanj, za katerega 
pristojnosti sprejemanja predpisov še naprej pripadajo izključno državam članicam 
(prim. člene 72, 87, 276 PDEU).

5. Zvezni svet tudi meni, da obdelava osebnih podatkov s strani javnih uprav držav članic 
načeloma ne spada v zakonodajno pristojnost EU in jo je zaradi preprečevanja kršitev 
subsidiarnosti zato treba izključiti iz materialnega področja uporabe uredbe. Za to 
področje in za obdelavo z namenom izvajanja nalog, ki so v javnem interesu, je v točki 
(b) prvega stavka člena 6(3) v povezavi s točko (e) odstavka 1 predloga uredbe 
opredeljeno pooblastilo za sprejetje ureditev v državah članicah. Njihov obseg pa je 
omejen s posebnimi zahtevami prava Unije (člen 6(3)(2) predlagane uredbe), tako da 
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državam članicam ne ostane nobeno neodvisno regulativno pooblastilo na področju 
obdelave podatkov javnih uprav.

6. Drugo nasprotje z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti je razvidno zlasti na področju 
obdelave podatkov javnih uprav iz določbe iz člena 1(3) predlagane uredbe, ki za 
zagotavljanje prostega pretoka podatkov prepoveduje tudi vsako jamstvo za varstvo 
podatkov, ki bi določalo več kot ta uredba: Zlasti pri obdelavi podatkov na področju 
javnih uprav, kot je npr. varstvo socialnih podatkov s svojimi strogimi postopkovnimi 
pravili (recimo v obliki zapovedi ločitev obdelave podatkov) so mogoči višji nacionalni 
standardi za varstvo podatkov brez ogrožanja potreb notranjega trga.

7. Predlagana uredba o varstvu podatkov ni primerna za zagotovitev celovite ureditve 
varstva podatkov, ki bi veljala za praktično vsa področja in s tem krši tudi načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Zaradi njihove visoke stopnje abstrakcije, ki posplošuje 
zahteve in enači diferencirane pravice do varstva splošnega in specializiranega varstva 
podatkov v državah članicah, smo v predlogu uredbe pri mnogih vprašanjih, pomembnih 
za varstvo osebnih pravic in izvajanja drugih osnovnih pravic državljanov, napoteni k 
delegiranim aktom Komisije, da bi bilo mogoče še naprej izpolnjevati cilj popolne 
uskladitve. V vsakem primeru bodo do sprejetja podrobnejših predpisov prek delegiranih 
evropskih aktov praktično izvrševanje prava o varstvu podatkov ovirale različne pravne 
negotovosti, saj naj bi prenehali izvajati sedanja nacionalna pravila že po dveletnem 
prehodnem obdobju. Komisija je poudarila željo po povečanju pravne varnosti za podjetja 
in državo pri obdelavi osebnih podatkov s sprejetjem predlagane uredbe, ki pa bo 
umanjkala. Nasprotno pa bi sprejetje določb predlagane uredbe z nadaljevanjem obstoječe 
direktive o varstvu podatkov za nacionalno pravo o varstvu podatkov pomenilo le 
prilagoditev dolžnosti ter omogočilo nadaljnji obstoj nacionalnih predpisov v interesu 
pravne varnosti in primernosti za izvajanje.

8. Predlog je v nasprotju z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, saj določbe o pravici 
Komisije do izvajanja v okviru t.i. postopka usklajevanja (člen 57 in nadaljnji členi, zlasti 
člen 60 in nadaljnji členi predlagane uredbe) niso v skladu z neodvisnostjo organov za 
varstvo podatkov, zagotovljeno s členom 16(2)(2) PDEU. Zahteva popolne neodvisnosti 
organov za varstvo podatkov po pravni praksi Sodišča Evropske unije zahteva izključitev 
nevarnosti političnega vmešavanja v odločitve nadzornih organov. Pooblastila za 
mirovanje postopka nadzora varstva podatkov, ki jih uvaja predlog uredbe, pa omogočajo 
neposredno vplivanje, pri čemer ne gre izključiti, da so pod vplivom celovitih izvršilnih
pristojnosti izven prava o varstvu podatkov, ki so naložene Komisiji kljub formalni 
neodvisnosti.
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9. Z izbiro ureditve evropskih standardov za varstvo podatkov namesto pravne uredbe 
Komisija ustvarja pravne negotovosti pri predpisih o varstvu podatkov, ki veljajo na 
področju elektronskih komunikacijskih storitev v skladu z direktivo 2002/58/ES. Člen 
88(2) predlagane uredbe spreminja obveze držav članic o izvajanju ureditve varstva 
podatkov na področju elektronskih komunikacijskih storitev, ki izhajajo iz omenjene 
direktive; ta člen naj bi spremenil sklicevanja direktive o elektronskih komunikacijskih 
storitvah na direktivo o varstvu podatkov v sklicevanja na predlagano splošno uredbo o 
varstvu podatkov. Države članice so tako soočajo z nalogo oblikovanja novih posebnih 
nacionalnih standardov varstva podatkov za elektronske komunikacijske storitve, medtem 
ko nimajo na področju splošnega prava o varstvu podatkov zaradi prednosti uporabe 
predlagane uredbe nobene zakonodajne pristojnosti. Varstvo podatkov v elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki je zlasti v informacijski družbi področje osrednjega pomena, 
je zato zaradi odločitve za sprejetje splošne uredbe namesto nadaljnjega razvoja direktive 
o varstvu podatkov potisnjeno v veliko pravno negotovost, ki je ne uravnoteži nobena 
druga prednost pri doseganju zahtev po varnosti iz člena 16(1) PDEU.

10. Izbira splošne uredbe o varstvu podatkov ob hkratnem urejevanju varstva podatkov na 
področju policije in pravosodja z direktivo ustvarja težave pri razmejitvi, kar dokazuje 
dodatno kršitev načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Zvezni svet ugotavlja, da bi 
dosedanji koncept preoblikovanja prava EU o varstvu podatkov pomenil, da bi morali 
policija in pravosodni organi pri izpolnjevanju svojih nalog pri obdelavi osebnih podatkov 
upoštevati različne pravne predpise. Namen direktive o varstvu podatkov na področju 
policije in pravosodja (glej člen 1(1) in utemeljitev 3.4.1 v dokumentu 51/12) je določiti 
pravila za obdelavo osebnih podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja 
in pregona kaznivih dejanj. Predlagana splošna uredba o varstvu podatkov se na tem 
področju ne uporablja (člen 2(2)(e) predloga uredbe). Deželna policija pa ni odgovorna ne 
za preprečevanje kaznivih dejanj ne za področje splošne varnosti, kar je po členu 21 
predloga zaobjeto v omejenih izjemah iz obvezujočih zahtev predlagane splošne uredbe o 
varstvu podatkov. Te razdrobljenosti kažejo, da bi bilo mogoče zagotoviti boljše varstvo 
osebnih podatkov v okviru zakonodajne pristojnosti EU z nadaljnjim razvojem direktive o 
varstvu podatkov , ne pa s tremi pravnimi akti različne stopnje obveznosti za države 
članice - predlog splošne uredbe o varstvu podatkov, predlog direktive o varstvu podatkov 
na področju policije in pravosodja ter obstoječa direktiva 2002/58/ES.


