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Ref.: Aviz motivat al Camerei Reprezentanților din Belgia 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.

În anexă, vă transmitem, spre informare, un aviz motivat al Camerei Reprezentanților din 
Belgia referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Camera reprezentanților
Regatul Belgiei

PROPUNERE
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

Aviz privind subsidiaritatea

Fără a aduce atingere procedurilor parlamentare, Comisia Justiție își exprimă satisfacția în legătură cu 
armonizarea și actualizarea la nivel european a reglementării, din moment ce nu doar internetul nu 
cunoaște granițe, ci există și numeroase întreprinderi și organizații active dincolo de frontierele unui 
stat membru.

Belgia dispune de o legislație de calitate în materie de protecție a vieții private și procedează, în 
special în ceea ce privește sectorul public, la o utilizare riguroasă a datelor cu caracter personal, asupra 
căreia membrii comisiei doresc să vegheze. S-ar cuveni evidențiat în mod clar principiul conform 
căruia noua directivă stabilește o normă minimală, autorizând totodată legiuitorii naționali să prevadă 
un nivel de protecție superior, în special în domeniile autorităților publice, securității sociale și 
sănătății.

1. Referitor la subsidiaritate

În ceea ce privește subsidiaritatea, Comisia Justiție estimează că dimensiunea transfrontalieră a 
protecției datelor cu caracter personal, în combinație cu internaționalizarea în creștere și cu 
problematica internetului, de acum omniprezent, este de natură să justifice o intervenție la nivel 
european, statele membre trebuind, totodată, să aibă posibilitatea de a transpune după cum doresc 
reglementarea europeană în dreptul lor intern.

Opțiunea Comisiei Europene de a recurge la o propunere de regulament pentru a adapta cadrul 
legislativ al protecției datelor cu caracter personal la stadiul actual al tehnologiei, în vederea, pe de o 
parte, a consolidării încrederii consumatorilor, datorită unui control mai strict și, pe de altă parte, în 
vederea protejării economiei digitale (COM(2012)0011), se lovește de obiecțiuni în materie de 
subsidiaritate deoarece, optând pentru un regulament, adică pentru un instrument aplicabil direct, fără 
transpunere în dreptul intern, Comisia ignoră practica adoptată în Belgia. Într-adevăr, în țara noastră, 
legiuitorul, sprijinit de Comisia pentru protejarea vieții private, în calitatea sa de organism colateral al 
Camerei Reprezentanților, acordă o atenție deosebită caracteristicilor proprii organizării protecției 
datelor în Belgia.

În acest context, Comisia Justiție estimează că, în speță, se impune alegerea ca instrument de drept a 
unei directive și că un regulament nu poate fi utilizat decât pentru anumite teme specifice, cu privire la 
care statele membre convin că trebuie reglementate printr-un regulament, cum este, de exemplu, cazul 
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schimbului de date cu țări din afara UE. Puterea de care ar dispune Comisia Europeană de a suspenda 
deciziile Comisiei pentru protejarea vieții private ar putea contraveni principiului subsidiarității.
Dintr-o perspectivă mai generală, ar fi de preferat consolidarea rolului Comitetului european pentru 
protecția datelor.

Articolul 62 propus ar conferi Comisiei Europene competențe extinse în ceea ce privește legislația de 
punere în aplicare. Este indicată înscrierea mai completă, încă de pe acum, în directivă, a prezentei 
reglementări , pentru a asigura participarea tuturor actorilor, a Parlamentului și a Consiliului.

2. Referitor la proporționalitate

În ceea ce privește respectarea principiului proporționalității în cazul proiectului de regulament 
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date (COM(2012)11), Comisia Justiție dorește să formuleze unele rezerve în 
legătură cu diferite dispoziții susceptibile de încălcarea acestuia. Comisia apreciază că proiectul de 
regulament ar influența sau ar modifica integral actuala prelucrare a datelor cu caracter personal de 
către sectorul public. În particular, trebuie avut în vedere mecanismul de control al comitetelor 
sectoriale (securitate socială și sănătate, autoritatea federală, registrul național și statisticile), care 
prevăd „autorizații” prealabile înainte de a se putea efectua prelucrări ale datelor cu caracter personal, 
în timp ce astfel de autorizații nu ar mai fi admise de proiectul de regulament. Statele membre trebuie 
să aibă posibilitatea de a dispune, în lege, care sunt prelucrările care necesită autorizații prealabile. În 
același timp, ne-am putea întreba dacă utilizarea unei identificări unice identice, cum este numărul din 
registrul național, nu este susceptibilă să ridice dificultăți. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea 
de a stabili prin lege condițiile în care un număr național de identificare sau orice alt identificator cu 
aplicabilitate generală poate face obiectul unei prelucrări. Textul propus nu este aplicabil prelucrării 
datelor cu caracter personal de către instanțele europene. Comisia Justiție se pronunță în sensul ca 
instanțele europene să se conformeze, și ele, abordării armonizate.

Data adoptării: 27 martie 2012.


