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Subiect: Sesiune de control legislativ referitoare la implementarea Regulamentului 
(UE) 2018/1807 privind libera circulație a datelor fără caracter personal

Aspecte de ordin practic

La cererea coordonatorilor IMCO, Comisia IMCO organizează la data de 6 noiembrie 2019 o 
sesiune de control legislativ referitoare la implementarea Regulamentului privind libera 
circulație a datelor fără caracter personal1.

Pierre Chastanet, șeful unității „Cloud și software” (DG CNECT), se va adresa membrilor 
IMCO, sesiunea continuând mai apoi cu o dezbatere cu deputații.

Informații de context privind regulamentul

Obiectivul principal al Regulamentului privind libera circulație a datelor fără caracter personal 
a fost valorificarea potențialului pieței europene a datelor, prin crearea unei piețe interne mai 
competitive și mai integrate pentru serviciile de stocare de date și alte servicii de procesare de 
date. Interzicerea măsurilor de localizare a datelor constituie elementul central al 
regulamentului. Acest lucru înseamnă că guvernelor și administrațiilor din statele membre le 

1 Regulamentul (UE) 2018/1807 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană.
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este interzis să stabilească exigențe care impun localizarea datelor într-un anumit teritoriu în 
UE, excepție făcând situațiile de securitate publică. 

Regulamentul dispune de asemenea că autorităților competente nu li se poate refuza accesul la 
date pe motiv că acestea sunt stocate sau procesate în alt stat membru. Mai mult decât atât, 
regulamentul îi încurajează pe furnizorii de servicii de date să conceapă coduri de conduită 
aplicabile la nivel european care să prevadă bune practici în situațiile în care utilizatorii 
profesionali schimbă furnizorul de servicii de stocare de date.

Pentru mai multe informații despre conceperea regulamentului și trecerea lui prin procesul 
legislativ, a se vedea: Informarea EPRS din ianuarie 2019.

Conținutul sesiunii de control legislativ

Scopul sesiunii de control legislativ este de a controla Comisia în legătură cu implementarea 
Regulamentului privind libera circulație a datelor fără caracter personal, aplicabil începând cu 
28 mai 2019. Comisia IMCO așteaptă din partea Comisiei precizări referitoare la următoarele 
aspecte:

1. Stadiul implementării regulamentului în statele membre

2. Orientări referitoare la regulament, publicate de către Comisie la 29 mai 2019

3. Situația actuală referitoare la codurile de conduită privind portarea datelor

1. Stadiul implementării regulamentului în statele membre
Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter personal a intrat în vigoare în 
noiembrie 2018 și a început să se aplice la 28 mai 2019. Începând cu această dată, statelor 
membre le este interzis să stabilească exigențe care impun localizarea datelor într-un anumit 
teritoriu în UE, excepție făcând situațiile de securitate publică. Statele membre trebuie să 
abroge până în mai 2021 toate exigențele existente referitoare la localizarea datelor sau, în 
caz contrar, să justifice de ce au considerat necesară menținerea lor. Comisia trebuie să 
publice până în noiembrie 2022 un raport de implementare.

Reprezentantul Comisiei ar putea raporta cu privire la prevalența exigențelor referitoare la 
localizarea datelor la un an după intrarea în vigoare a regulamentului. Acesta ar putea de 
asemenea prezenta eventualele obstacole în implementarea regulamentului.

2. Orientări referitoare la regulament, publicate de către Comisie la 29 mai 2019
Orientările publicate de către Comisie la 29 mai 2019 [COM(2019) 250 final] au fost cerute 
de către legiuitori în articolul 8 alineatul (3) din regulament. Acest articol obligă Comisia să 
publice orientări privind interacțiunea dintre Regulamentul privind libera circulație a datelor 
fără caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), „în special 
în ce privește seturile de date compuse din date cu caracter personal și date fără caracter 
personal”.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&from=en
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Comisia oferă orientări în special cu privire la:

 domeniul de aplicare al Regulamentului privind libera circulație a datelor fără caracter 
personal și cel al RGPD, precum și la modul în care trebuie gestionate seturile de date 
mixte, inclusiv seturile de date în care datele personale și cele fără caracter personal 
sunt „legate între ele în mod indisolubil”;

 abordările diferite, dar complementare prezente în cele două regulamente în ceea ce 
privește libera circulație și interzicerea exigențelor referitoare la localizarea datelor;

 noțiunea de „portabilitate a datelor” așa cum este prevăzută în Regulamentul privind 
libera circulație a datelor fără caracter personal, precum și alte exigențe de 
autoreglementare prezente în cele două regulamente.

Reprezentantul Comisiei ar putea oferi explicații referitoare la orientările oferite de 
Comisie cu privire la seturile de date mixte și la alte chestiuni abordate în nota de orientare. 

3. Codurile de conduită privind portarea datelor
Articolul 6 din Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter personal obligă 
Comisia să încurajeze furnizorii de servicii de date să conceapă coduri de conduită aplicabile 
la nivel european care să prevadă bune practici în situațiile în care utilizatorii profesionali 
schimbă furnizorul de servicii de stocare de date. Finalizarea acestor coduri de conduită este 
prevăzută la 29 noiembrie 2019, iar implementarea lor trebuie să înceapă la 29 mai 2020.

Reprezentantul Comisiei ar putea prezenta situația actuală referitoare la codurile de 
conduită aplicabile la nivel european. Acesta ar putea de asemenea oferi informații 
referitoare la etapele viitoare ale procesului.


