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PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal și respectarea vieții private constituie drepturi
fundamentale importante. Parlamentul European a insistat întotdeauna asupra necesității de
a menține un echilibru între consolidarea securității și protejarea drepturilor omului, inclusiv
protecția datelor și viața privată. Reforma UE în domeniul protecției datelor va consolida
drepturile cetățenilor, extinzând controlul acestora asupra propriilor date și asigurându-le
protecția vieții private și în era digitală.

TEMEI JURIDIC

Articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

OBIECTIVE

Uniunea trebuie să asigure respectarea în mod consecvent a dreptului fundamental la protecția
datelor, care este consacrat în Carta drepturilor fundamentale a UE. Poziția UE cu privire
la protecția datelor cu caracter personal trebuie consolidată în contextul tuturor politicilor
UE, inclusiv în contextul aplicării legii și al prevenirii criminalității, precum și în relațiile
internaționale, în special într-o societate globală caracterizată de schimbări tehnologice rapide.

REALIZĂRI

A. Cadrul instituțional
1. Tratatul de la Lisabona
Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, legislația privind protecția datelor
în spațiul de libertate, securitate și justiție (SLSJ) a fost împărțită între primul pilon (protecția
datelor în scopuri private și comerciale, pentru care era utilizată metoda comunitară) și cel
de-al treilea pilon (protecția datelor în scopul aplicării legii, la nivel interguvernamental). În
consecință, procesele decizionale din cele două spații au urmat reguli diferite. Structura pe bază
de piloni a dispărut odată cu Tratatul de la Lisabona, care consolidează temeiul juridic necesar
pentru dezvoltarea unui sistem mai clar și mai eficace de protecție a datelor și prevede totodată
noi competențe pentru Parlament, care devine colegislator. Articolul 16 din TFUE prevede
că Parlamentul și Consiliul stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organismele, oficiile și
agențiile Uniunii, precum și de către statele membre, în exercitarea activităților care fac parte
din domeniul de aplicare al dreptului Uniunii.
2. Orientările strategice pentru spațiul de libertate, securitate și justiție
În urma programelor de la Tampere și Haga (din octombrie 1999 și, respectiv, noiembrie 2004),
Consiliul European a aprobat, în decembrie 2009, programul multianual privind SLSJ pentru
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perioada 2010-2014, cunoscut ca Programul de la Stockholm. În concluziile sale din iunie 2014,
Consiliul European a definit orientările strategice pentru planificarea legislativă și operațională
pentru următorii ani în cadrul SLSJ în conformitate cu articolul 68 din TFUE. Unul dintre
obiectivele esențiale este o mai bună protecție a datelor personale în UE. O evaluare a
orientărilor la jumătatea perioadei va avea loc în 2017.
B. Principalele instrumente legislative în materie de protecție a datelor
1. Carta drepturilor fundamentale a UE
Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE recunosc că respectarea vieții private
și protecția datelor cu caracter personal sunt drepturi fundamentale strâns legate, dar separate.
Carta este integrată în Tratatul de la Lisabona și are forță juridică obligatorie asupra instituțiilor
și organelor Uniunii Europene, precum și asupra statelor membre atunci când pun în aplicare
dreptul UE.
2. Consiliul Europei
a. Convenția 108 din 1981
Convenția 108 din 28 ianuarie 1981 a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal este primul instrument internațional
cu forță juridică obligatorie adoptat în domeniul protecției datelor. Scopul acesteia este „de a
garanta [...] tuturor persoanelor fizice [...] respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale,
și, în mod special, a dreptului la viața privată, în legătură cu prelucrarea automatizată a datelor
cu caracter personal”.
b. Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO)
Articolul 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din
4 noiembrie 1950 stabilește dreptul la respectarea vieții private și a vieții de familie, proclamând
următoarele: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a
domiciliului său și a corespondenței sale”.
3. Actualele instrumente legislative ale UE în vigoare în materie de protecție a datelor
Drept consecință a fostei structuri bazate pe piloni, diverse instrumente legislative sunt
în vigoare în prezent. Acestea includ fostele instrumente ale primului pilon, precum
Directiva 95/46/CE privind protecția datelor, Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și
comunicațiilor electronice (modificată în 2009, o propunere nouă este examinată în prezent),
Directiva 2006/24/CE privind păstrarea datelor (invalidată de Curtea de Justiție a Uniunii
Europene la 8 aprilie 2014 ca urmare a afectării grave a vieții private și a protecției datelor)
și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare (o propunere nouă
este examinată în prezent), precum și fostele instrumente ale celui de-al treilea pilon, precum
Decizia-cadru a Consiliului din noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal
prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală. Un nou cadru juridic
cuprinzător privind protecția datelor la nivelul UE urmează să intre în vigoare în curând (a se
vedea mai jos).
a. Directiva 95/46/CE privind protecția datelor (urmează a fi abrogată în mai 2008)
Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
este actul legislativ central în materie de protecție a datelor cu caracter personal în UE.
Directiva stipulează normele generale care reglementează legalitatea prelucrării datelor,
stabilește drepturile persoanelor vizate și prevede autorități naționale de supraveghere
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independente. Directiva stipulează că informațiile cu caracter personal pot fi prelucrate numai
dacă persoana fizică în cauză și-a exprimat acordul explicit față de această prelucrare a datelor,
asupra căreia a fost informată anterior.
b. Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (urmează a fi abrogată în mai 2008)
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor
cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală
reglementează protecția datelor în cadrul fostului al treilea pilon. Acest sector nu intră în
domeniul de aplicare al Directivei 95/46/CE, care se aplică prelucrării datelor cu caracter
personal din cadrul fostului pilon întâi. Decizia-cadru se referă doar la date polițienești și
judiciare schimbate între statele membre, autoritățile și sistemele asociate ale UE și nu se aplică
datelor interne.
4. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Grupul de lucru „Articolul 29”
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o autoritate de supraveghere
independentă care se asigură că instituțiile și organele UE își respectă obligațiile în materie
de protecție a datelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor.
Principalele atribuții ale AEPD sunt supravegherea, consultarea și cooperarea. Grupul de lucru
„Articolul 29” este un organ consultativ independent din domeniul protecției datelor și al vieții
private, înființat în conformitate cu articolul 29 din Directiva privind protecția datelor. Acest
grup este alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale de protecție a datelor din UE, ai
AEPD și ai Comisiei. Grupul emite recomandări, avize și documente de lucru. Grupul de lucru
„Articolul 29” va fi înlocuit de Comitetul european pentru protecția datelor în temeiul noului
Regulament general privind protecția datelor.
5. Reforma UE în domeniul protecției datelor (urmează a fi pusă în aplicare începând cu
mai 2018)
La 25 ianuarie 2012, Comisia a publicat un amplu pachet legislativ pentru a reforma
legislația UE referitoare la protecția datelor. Reforma vizează garantarea protecției datelor cu
caracter personal pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, extinzând controlul utilizatorilor
asupra propriilor date și reducând costurile impuse întreprinderilor. Progresele tehnologice și
globalizarea au schimbat în profunzime modul în care sunt colectate, accesate și utilizate datele.
În plus, cele 28 de state membre au pus în aplicare în moduri diferite normele din 1995. Un
act legislativ unic va elimina actuala fragmentare și sarcinile administrative costisitoare. Acest
lucru va contribui la sporirea încrederii consumatorilor în serviciile online, furnizând impulsul
mult-dorit creșterii economice, creării de locuri de muncă și inovării în Europa. În decembrie
2015, după aproape trei ani de negocieri ample, Parlamentul (la nivel de comisii) și Consiliul
(la nivel de ambasadori) au ajuns la un acord cu privire la noile norme de protecție a datelor.
Noile norme au fost publicate în aprilie 2016 și vor intra în vigoare începând cu mai 2018:
— Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor);

— Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi
penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
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ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a insistat dintotdeauna asupra necesității de a menține o abordare care să stabilească
un echilibru între consolidarea securității și protecția vieții private și a datelor cu caracter
personal. Parlamentul a adoptat diverse rezoluții referitoare la aceste probleme delicate,
abordând în mod specific elaborarea de profiluri cu caracter etnic și rasial, Decizia Consiliului
de la Prüm privind cooperarea transfrontalieră în combaterea terorismului și a criminalității
transfrontaliere, introducerea scannerelor corporale în vederea creșterii nivelului de securitate
a aviației, datele biometrice în pașapoarte și instrucțiunile consulare comune, gestionarea
frontierelor, internetul și extragerea datelor-
Parlamentul a respins în februarie 2010, în cadrul procedurii de aprobare, aplicarea provizorie
a Acordului privind Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) (cunoscut
anterior drept Acordul SWIFT), cu privire la transferurile de date bancare către SUA în
scopul combaterii terorismului. În urma adoptării de către Parlament a rezoluției din 8 iulie
2010, Acordul TFTP a intrat în vigoare în august 2010. În iulie 2011, Comisia a adoptat o
comunicare având ca temă principalele opțiuni ale instituirii unui Sistem european de urmărire a
finanțărilor în scopuri teroriste (TFTS UE) în legătură cu care Parlamentul și-a exprimat dubiile.
În noiembrie 2013, Comisia a anunțat intenția de a nu prezenta o propunere privind TFTS UE
în această fază.
Altă chestiune de importanță crucială este acordul dintre UE și SUA privind prelucrarea și
transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni, către
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite. În urma aprobării acordate de către
Parlament, Consiliul a adoptat, în aprilie 2012, o decizie privind încheierea noului acord, care
a înlocuit acordul PNR UE-SUA anterior aplicat cu titlu provizoriu în iunie 2007.
În februarie 2011, Comisia a depus o propunere de directivă privind utilizarea datelor din
registrul PNR pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de
terorism și a infracțiunilor grave (PNR UE). În iunie 2013, Parlamentul a decis, în cadrul
ședinței plenare, să retrimită acest dosar înapoi Comisiei pentru libertăți civile, justiție și
afaceri interne (LIBE), care (în aprilie 2013) a votat împotriva propunerii PNR UE, punând
sub semnul întrebării proporționalitatea acesteia și respectarea de către propunere a drepturilor
fundamentale. În urma atacurilor teroriste din 2015 de la Paris și a noilor preocupări privind
posibile amenințări la adresa securității interne a UE de către „combatanți străini”, dezbaterea
privind propunerea PNR UE a căpătat un nou avânt. În decembrie 2015, Parlamentul (la
nivel de comisii) și Consiliul (la nivel de ambasadori) au ajuns la o soluție de compromis
privind această chestiune sensibilă. Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor
(PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism
și a infracțiunilor grave va trebui transpusă în dreptul național până la 25 mai 2018.
Parlamentul este implicat, în cadrul procedurii de aprobare, în adoptarea unui acord-cadru
cu forță juridică obligatorie cu SUA privind schimbul de informații și protecția datelor,
cunoscut drept „acordul-cadru”. Obiectivul îl constituie asigurarea unui înalt nivel de protecție a
informațiilor personale transferate în cadrul cooperării transatlantice în combaterea terorismului
și a criminalității organizate. Semnarea de către președintele Obama în februarie 2016 a Legii
privind căile de atac judiciare a pregătit drumul către semnarea, la 2 iunie 2016, a Acordului-
cadru UE-SUA. În paralel, a fost pus în aplicare „Scutul de confidențialitate UE-SUA” în
vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor în cadrul transferurilor comerciale de
date. Scutul de confidențialitate reflectă cerințele stabilite în hotărârea din octombrie 2015 a



Fişe tehnice UE - 2017 5

Curții de Justiție a UE, care a declarat invalid vechiul cadru al „sferei de siguranță” (standarde
voluntare de protecție a datelor pentru societățile din afara UE care transferă către SUA date
cu caracter personal ale cetățenilor UE). La 12 iulie 2016, Comisia a adoptat Decizia de punere
în aplicare în temeiul Directivei 95/46/CE privind caracterul adecvat al protecției oferite de
Scutul de confidențialitate UE-SUA, care a intrat în vigoare imediat. De la 1 august 2016,
întreprinderile au posibilitatea de a adera la Scutul de confidențialitate în cadrul Departamentului
Comerțului din SUA, care verifică dacă politicile de confidențialitate ale acestora respectă
înaltele standarde de protecție a datelor impuse de Scutul de confidențialitate. În Rezoluția sa
din 26 mai 2016 referitoare la fluxurile de date transatlantice, Parlamentul a salutat eforturile
depuse pentru a aduce îmbunătățiri considerabile „scutului de confidențialitate” în comparație
cu Decizia privind „sfera de siguranță”, pe care a înlocuit-o, și a formulat, de asemenea, anumite
critici în acest sens.
La 12 martie 2014 Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la programul de supraveghere
al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite
state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și
asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne. Această rezoluție
a finalizat o anchetă de șase luni a Parlamentului cu privire la supravegherea electronică în
masă a cetățenilor UE, lansată în urma dezvăluirilor făcute în iunie 2013 privind presupusele
activități de spionaj ale SUA și ale unor state din UE. În această rezoluție, Parlamentul
a solicitat suspendarea principiilor „sferei de siguranță” privind protecția vieții private și a
Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. La 29 octombrie 2015, Parlamentul
a adoptat o rezoluție referitoare la cursul dat Rezoluției sale din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE, în care și-a reiterat solicitarea de suspendare
a Deciziei privind „sfera de siguranță” și a Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri
teroriste.
Parlamentul a fost implicat, în temeiul procedurii legislative ordinare, în aprobarea reformei
privind protecția datelor (a se vedea secțiunea anterioară). Noile norme privind protecția datelor
vor consolida drepturile fundamentale ale cetățenilor în era digitală și vor facilita schimburile
comerciale prin simplificarea normelor aplicabile întreprinderilor de pe piața unică digitală.
Kristiina Milt
10/2017
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