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Ref.: Aviz motivat al Consiliului Federal (Bundesrat) din Germania 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 Bundesratului Republicii Federale 
Germania referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Bundesratului german

În cadrul celei de-a 895-a ședințe, care a avut loc la 30 martie 2012, Bundesratul a 
adoptat următorul aviz, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din TUE:

1. Parlamentul german consideră că propunerea nu este conformă cu principiul subsidiarității. 
În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din TUE, în domeniile care nu sunt de 
competența sa exclusivă, Uniunea poate interveni numai dacă și în măsura în care 
obiectivele acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici 
la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor efectelor acțiunii 
propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.
Bundesratul regretă faptul că Comisia nu a luat în considerare reținerile exprimate deja în 
avizul său din 11 februarie 2011 referitor la Comunicarea Comisiei în legătură cu 
abordarea globală a protecției datelor în UE (BR-Drucksache 707/10 (Decizie)), legate de 
limitarea competențelor legislative și de garantarea principiului subsidiarității. 
Propunerile actuale de modernizare cuprinzătoare a protecției datelor cu caracter personal 
printr-o directivă privind reglementarea dreptului la protecția datelor în domeniul poliției 
și justiției (a se vedea BR-Drucksache 51/12) și o promovare a directivei existente privind 
protecția datelor la statutul de regulament general privind protecția datelor, concomitent 
cu adaptarea normelor legislative referitoare la protecția datelor din directiva privind 
comunicațiile electronice (Directiva 2002/58/CE) confirmă aceste rețineri. De aceea, 
Bundesratul este de părere că este nevoie, ca și până acum, de o abordare generală care să 
țină mai bine seama de principiile subsidiarității și proporționalității decât modelul de 
reglementare propus.

Propunerea de regulament general privind protecția datelor nu îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din următoarele motive:

2. Propunerea de regulament nu aduce suficiente argumente pentru a demonstra necesitatea 
unei reglementări complete obligatorii a protecției datelor printr-un regulament la nivel 
european în sectorul public și în cel privat Spre deosebire de directiva actuală, care își 
propunea o armonizare deplină a garanțiilor naționale privind protecția datelor, 
propunerea de regulament, datorită aplicabilității generale și a caracterului obligatoriu, 
duce aproape la eliminarea totală a dispozițiilor naționale în materie de protecție a datelor.
Deja în privința legislației privind protecția datelor în sectorul public, dar și în multe 
ramuri ale sectorului privat există în Germania, precum și în alte state membre, garanții 
mai diferențiate și care – din această cauză – sunt mai ușor de implementat și oferă mai 
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multă certitudine juridică decât dispozițiile individuale din propunerea de regulament, 
caracterizate printr-un înalt nivel de abstractizare. Prioritatea de aplicare a regulamentului 
general privind protecția datelor pune sub semnul întrebării menținerea în continuare a 
unor domenii cheie în sfera de aplicare a legislației germane privind protecția datelor, 
situație necontestată până în prezent nici măcar din perspectiva pieței interne. Este vorba, 
de exemplu, de protecția datelor sociale sau de reglementările federale și la nivel de land 
privind supravegherea video impuse de dispozițiile privind măsurile de importanță 
federală.

3. În măsura în care chiar și în cadrul normelor europene privind regulamentele se recunosc 
cel puțin competențele de implementare ale statelor membre, lipsește recunoașterea 
explicită a prerogativelor legiuitorilor naționali. Dimpotrivă, numărul foarte mare de 
împuterniciri prevăzute pentru adoptarea de acte delegate atestă intenția de a reglementa 
totalitatea aspectelor privind protecția datelor exclusiv prin intermediul unui regulament 
obligatoriu adoptat de legiuitorul european, care depășește cu mult competențele atribuite 
prin articolul 16 alineatul (2) din TFUE. Un nivel uniform de protecție a datelor poate fi 
în schimb obținut și în continuare printr-o revizuire a directivei privind protecția datelor, 
în vigoare până în prezent. Cu toate că și această directivă își propune o armonizare 
deplină a legislației privind protecția datelor, ea dă totuși statelor membre posibilitatea de 
a găsi o formulare proprie, în legislația lor națională, la chestiunile care pot da naștere la 
interpretări, posibilitate oferită și de regulamentul propus.

4. Reglementarea completă obligatorie a aspectelor privind protecția datelor propusă de 
Comisie în sectorul public și privat depășește cu mult obiectivul garantării unui nivel 
înalt de protecție a datelor în aceste domenii și a unui mediu concurențial echitabil. Din 
cauza domeniului de aplicare deschis și imprecis conturat regulamentul propus ajunge 
să constituie actul normativ aplicabil direct în aproape toate domeniile, cu excepția 
sectoarelor menționate la articolul 80 și următoarele din propunerea de regulament, și 
anume protecția datelor din mass-media și sectorul sanitar și a celor referitoare la 
activitatea profesională a persoanelor, înlocuind legislația națională în vigoare în 
domeniul protecției datelor. El cuprinde astfel chiar și domenii prin excelență locale, ca, 
de exemplu, activitatea autorităților responsabile cu prevenirea riscurilor, întrucât din 
domeniul de aplicare este exclus doar „sectorul siguranței naționale”, în timp ce în 
domeniul „siguranței publice” sunt prevăzute doar limitări în sensul articolului 21. Prin 
extinderea regulamentului la toate activitățile care intră în domeniul de aplicare al 
legislației Uniunii (articolul 2 alineatul (2) litera (a) din propunere), Comisia își arogă, 
de asemenea, competențe de reglementare în domeniul protecției datelor în vederea 
adoptării unor reglementări cu caracter obligatoriu în sectoare materiale, precum 
educația, în care este exclusă de altfel orice competență de armonizare a dispozițiilor 
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legislative și administrative (a se vedea, de exemplu, articolul 165 alineatul (4) din 
TFUE). Același lucru este valabil și în domeniul legislației cu caracter civil privind 
prevenirea riscurilor, în care competența de reglementare revine exclusiv statelor 
membre (a se vedea articolele 72, 87 și 276 din TFUE).

5. Bundesratul este în continuare de părere că procesarea datelor personale de către 
administrația publică a statelor membre nu intră în competența legislativă a UE și, prin 
urmare, trebuie exclusă din domeniul de aplicare al regulamentului pentru a evita 
încălcarea principiului subsidiarității. Pentru acest domeniu și în cazul în care 
procesarea este asociată cu efectuarea unei sarcini de interes public, la articolul 6 
alineatul (3) punctul 1 litera (b) combinat cu alineatul (1) litera (e) din propunerea de 
regulament este prevăzută competența statelor membre de a adopta dispoziții naționale.
Sfera de cuprindere a acestora este însă limitată prin cerințe aferente dreptului Uniunii 
(articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din propunerea de regulament), astfel că până 
la urma statelor membre nu le mai rămâne nicio competență legislativă în domeniul 
procesării datelor administrațiilor publice.

6. O altă contradicție cu principiile subsidiarității și proporționalității se observă cu 
precădere în domeniul procesării datelor administrațiilor publice, încă de la articolul 1 
alineatul (3) din propunerea de regulament, unde, în scopul liberei circulații a datelor, se 
prevede interzicerea oricăror dispoziții naționale în domeniul protecției datelor care 
depășesc prevederile regulamentului. Tocmai în domeniul procesării datelor 
administrațiilor publice, ca, de exemplu, protecția datelor sociale cu normele sale de 
procedură restrictive (printre care se numără obligația subdivizării structurale a sistemului 
de gestionare a datelor) se poate avea în vedere adoptarea unor standarde naționale mai 
înalte de protecție a datelor, fără a aduce astfel atingere intereselor pieței interne.

7. Regulamentul general propus privind protecția datelor nu este capabil să garanteze o 
reglementare cuprinzătoare a protecției datelor în aproape toate domeniile și în plus, 
încalcă sub acest aspect principiile subsidiarității și proporționalității. Din cauza gradului 
mare de abstractizare, în urma căruia cerințele sunt generalizate și diferitele norme de 
juridice generale și specifice de protecție a datelor ale statelor membre sunt nivelate, 
propunerea de regulament face trimitere, în cazul multor aspecte esențiale pentru protecția 
drepturile persoanelor și exercitarea altor drepturi fundamentale ale cetățenilor, la 
adoptarea de acte delegate de către Comisie, pentru a putea atinge obiectivul armonizării 
complete. În orice caz, până la adoptarea unor norme detaliate prin intermediul actelor 
delegate europene, implementarea legislației privind protecția datelor va fi îngreunată de 
multe incertitudini juridice, întrucât după o perioadă de tranziție de doi ani normele 
naționale în vigoare își încetează valabilitatea. Obiectivul anunțat de Comisie, ca, odată 
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cu adoptarea regulamentului propus, să mărească certitudinea juridică pentru sectorul 
economic și stat în ceea ce privește procesarea datelor personale, nu poate fi deci atins.
Alta ar fi fost situația dacă se inserau reglementările din propunerea de regulament în 
cadrul revizuirii directivei existente privind protecția datelor, care nu presupunea decât 
obligația de adaptare a legislației naționale în domeniu, și ar fi avut un impact pozitiv 
asupra certitudinii juridice, aplicării efective și continuității normelor naționale.

8. Propunerea de regulament contravine principiilor subsidiarității și proporționalității, 
întrucât dispozițiile privind dreptul de intervenție al Comisiei în cadrul așa-numitului 
mecanism de coerență (articolul 57 și următoarele, în special articolul 60 din propunerea de 
regulament) nu sunt în concordanță cu independența autorităților în domeniul protecției 
datelor, consfințită prin articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE. Cerința privind 
independența deplină a autorităților de control în domeniul protecției datelor presupune, 
potrivit jurisprudenței Curții Europene de Justiție, excluderea oricărui risc de influențare 
politică a deciziilor autorităților de control. Puterea de a suspenda o procedură referitoare la 
protecția datelor, prevăzută de regulamentul propus, permite să se ia în calcul posibilitatea 
unei imixtiuni directe, neputându-se exclude influențarea autorităților de control ca urmare a 
sarcinilor executive considerabile care revin Comisiei în domeniul protecției datelor, în ciuda 
independenței lor formale.

9. Prin alegerea regulamentului ca instrument juridic de reglementare a normelor europene 
de protecție a datelor Comisia creează incertitudine juridică în privința normelor în 
vigoare de protecție a datelor în domeniul serviciilor de comunicații electronice, 
prevăzute în Directiva 2002/58/CE. Obligațiile de transpunere a dispozițiilor privind 
protecția datelor în domeniul serviciilor de comunicații electronice prevăzute de directiva 
amintită sunt modificate prin articolul 88 alineatul (2) din propunerea de regulament, care 
ar trebui să înlocuiască trimiterile din directiva privind comunicațiile electronice la 
directiva privind protecția datelor cu trimiteri la regulamentul general privind protecția 
datelor. Statele membre vor fi astfel puse în situația de a formula noi norme naționale 
specifice de protecție a datelor în domeniul comunicațiilor electronice, în timp ce în 
domeniul legislației generale privind protecția datelor nu le mai rămâne nicio competență 
legislativă ca urmare a priorității de aplicare a regulamentului propus. Astfel, din cauza 
deciziei de a adopta un regulament general privind protecția datelor în loc de a revizui 
directiva privind protecția datelor, un domeniu esențial în societatea informațională 
actuală precum protecția datelor asociate serviciilor de comunicații electronice este 
marcat de incertitudini juridice considerabile, care nu sunt compensate de niciun fel de 
avantaj în îndeplinirea sarcinilor privind protecția datelor prevăzute la articolul 16 
alineatul (1) din TFUE.
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10. Decizia de a adopta un regulament general privind protecția datelor în condițiile 
reglementării concomitente a protecției datelor în domeniul poliției și justiției prin 
intermediul unei directive creează probleme de delimitare, care constituie noi dovezi ale 
încălcării principiilor subsidiarității și proporționalității. Bundesratul constată că, o 
consecință a abordării adoptate până în prezent în privința reformării legislației în 
domeniul protecției datelor, ar fi aceea că organele de poliție și de asigurare a ordinii 
publice ar avea de respectat, în cadrul exercitării sarcinilor legate de procesarea datelor 
personale, dispoziții legale diferite. Obiectivul directivei privind protecția datelor în 
domeniul poliției și justiției (a se vedea articolul 1 alineatul (1) și punctul 3.4.1 din 
expunerea de motive a documentului Bundesratului BR-Drucksache 51/12) este acela de a 
stabili dispoziții privind procesarea datelor personale în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării sau urmăririi judiciare a faptelor penale. Regulamentul general propus privind 
protecția datelor nu se aplică deloc în acest domeniu (articolul 2 alineatul (2) litera (e) din 
propunere). Polițiștii din landuri se ocupă însă atât de domeniul prevenirii faptelor penale, 
cât și de prevenirea generală a riscurilor, domeniu care, cu excepția derogărilor 
menționate la articolul 21 din propunerea de regulament, face obiectul dispozițiilor 
obligatorii ale regulamentului general propus privind protecția datelor. Aceste fragmentări 
atestă faptul că protecția datelor cu caracter personal în cadrul competențelor legislative 
ale UE ar fi mai bine asigurată prin revizuirea directivei privind protecția datelor, nu însă 
prin trei acte legislative cu obligativitate diferită pentru statele membre, și anume 
propunerea de regulament general privind protecția datelor și propunerea de directivă 
privind protecția datelor în domeniul poliției și justiției, precum și directive existentă 
2002/58/CE.


