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Subiect: Aviz motivat al Camerei Deputaților din Italia 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 , în scop informativ, un aviz motivat din partea Camerei deputaților 
din Italia referitor la propunerea menționată mai sus.



PE487.795v01-00 2/3 CM\899452RO.doc

RO

ANEXĂ

Aviz motivat al Camerei Deputaților din Italia

Document aprobat de Comisia XIV

Comisia XIV pentru politicile Uniunii Europene;

după examinarea propunerii 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 (COM(2012)11 def.):

apreciind obiectivul de a reduce diferențele semnificative între dispozițiile naționale într-o 
materie atât de delicată cum sunt drepturile fundamentale ale persoanelor, precum și 
încercarea de a defini standarde înalte de protecție care să fie aplicate pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene;

luând act de faptul că domeniul care face obiectul propunerii de regulament prezintă în mai 
multe părți aspecte de importanță critică în ceea ce privește respectarea principiului 
subsidiarității în contextul unor dispoziții de deosebită importanță:

a) în primul rând, prin faptul că materia tratată face obiectul dreptului constituțional sau în 
orice caz cuprinde principiile fundamentale ale legislațiilor naționale;

b) în al doilea rând, în măsura în care definirea unor standarde omogene poate să se 
producă în detrimentul unor regimuri naționale mai favorabile, cu riscul implicit de a slăbi 
garanțiile existente, motiv pentru care ar fi necesar să se specifice în mod explicit că vor fi 
menținute dispozițiile naționale mai favorabile;

întrucât este contrar principiului subsidiarității să se acorde Comisiei competențe extrem de 
vaste prin atribuirea aproape generalizată, în sensul articolului 87, a competenței de a adopta 
acte delegate în legătură cu aproape toate chestiunile mai relevante care fac obiectul 
propunerii de regulament;

considerând, în fine, tot cu referire la chestiunile de subsidiaritate, că dispozițiile articolului 
51 în temeiul căruia, atunci când responsabilul cu procesarea datelor își are sediul în mai 
multe state membre, autoritatea competentă din țara în care responsabilul cu procesarea 
datelor își are sediul principal dobândește rolul de „ghișeu unic” în toate statele membre, ar 
putea să împiedice cetățenii să se adreseze autorității de control din propriul stat membru, cu 
riscul de a îngreuna exercitarea efectivă a drepturilor ce le revin;

ținând cont de un alt element criticabil care derivă din faptul că, în ciuda deciziei de a 
înlocui directiva aflată în vigoare cu un instrument mai detaliat, precum regulamentul, textul 
dovedește carențe evidente datorate absenței unor definiții punctuale în ceea ce privește 
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instituțiile și spețele de interes deosebit, ca, de exemplu, în cazul „dreptului la uitare” 
menționat la articolul 17 – problemă deja semnalată Parlamentului European în rezoluția 
aprobată la 6 iulie 2011 – precum și în cazul limitărilor domeniului de aplicare al obligațiilor 
și drepturilor asociate procesării datelor cu caracter personal, prevăzute la articolul 21 care, 
din cauza conținutului său prea general, pare susceptibil să determine diferențe de aplicare 
între statele membre atât de mari încât pot genera incertitudini și situații contencioase;

prezintă un
AVIZ MOTIVAT

în temeiul articolului 6 din Protocolul nr. 2 anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și 
la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


