
CM\896606RO.doc PE486.036v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(32/2012)

Ref.: Aviz motivat al Senatului Republicii Franceze referitor la propunerea de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Senatului Republicii Franceze referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Nr. 105

SENATUL

SESIUNEA ORDINARĂ 2011-2012

4 martie 2012

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

referitor la conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din Regulamentul Senatului, propunerea 
de rezoluție a Comisiei juridice având următorul conținut a devenit rezoluție a Senatului:

_________________________________________________________________________

Cf. numerelor:
Senat: 424 și 447 (2011-2012).
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Propunerea de regulament, aplicabilă direct, vizează reducerea fragmentării legislative și 
oferirea unei mai mari securități juridice prin introducerea un ansamblu armonizat de norme 
de bază. Aceasta prevede, în numeroase domenii, să confere Comisiei Europene competența 
de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. Pentru a garanta condiții uniforme pentru punerea sa în aplicare, aceasta 
conferă Comisiei competențe de executare. Articolul 51 prevede crearea unui sistem de 
„ghișeu unic”, care să confere competența de supraveghere a activităților unui operator sau ale 
unei persoane împuternicite de către acesta, stabilite în mai multe state membre, autorității de 
control din statul membru unde este situată principala unitate a respectivului operator sau 
persoană împuternicită.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

 articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că, în virtutea principiului 
subsidiarității, Uniunea poate interveni „numai dacă și în măsura în care obiectivele 
acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre (…) dar 
datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii.”; acest lucru implică nu numai examinarea măsurii în care obiectivul
acțiunii preconizate poate fi atins în condiții mai bune la nivel comunitar, ci și dacă 
intensitatea acțiunii întreprinse nu depășește nivelul necesar pentru atingerea 
obiectivului urmărit de respectiva acțiune;

 într-un domeniu care are legătură directă cu drepturile cetățenilor, propunerea de 
regulament nu trebuie să priveze statele membre de posibilitatea de a menține, în mod 
tranzitoriu, dispoziții naționale mai protectoare, pentru ca armonizarea europeană să 
nu ducă la o scădere a garanțiilor;

 numărul foarte mare de delegări acordate Comisiei Europene, în temeiul 
competențelor sale de executare, tinde să depășească natura însăși a unui act delegat, 
în sensul dispozițiilor prevăzute la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene; un anumit număr dintre acestea, de exemplu cele prevăzute pentru 
„dreptul de a fi uitat” în mediul online, ar trebui să fie rezolvate direct de legislatorul 
european; altele ar putea face obiectul autorităților naționale de control sau al 
regrupării acestora la nivel european;

 dispozitivul „ghișeului unic”, prevăzut la articolul 51 din propunerea de regulament,  
ar priva persoanele vizate de posibilitatea de a vedea ansamblul plângerilor formulate 
de acestea și instrumentate de autoritatea națională de control și ar fi, pentru 
reclamanți, o sursă foarte complexă, ținând seama de asimetria care există între căile 
de atac administrative inițiate pe lângă autoritatea străină și cele jurisdicționale, 
împotriva operatorului, instrumentate de judecătorul național; pentru a asigura 
respectarea principiului subsidiarității, ar trebui privilegiată o procedură care să le 
permită persoanelor în cauză să se adreseze autorității de control din statul membru în 
care acestea își au reședința.

Senatul consideră deci că articolul 51 din propunerea de regulament, precum și dispozițiile 
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privind actele delegate și executarea, nu respectă, în forma sa actuală, principiul 
subsidiarității.

Acest document a devenit rezoluție a Senatului la 4 martie 2012.

Președintele,

Semnătura: Jean-Pierre BEL


