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1. Consolidarea regimului de protecție a datelor din Europa: pași făcuți și calea de 
urmat

Discuția privind noul regim de protecție a datelor propus de Comisia Europeană în 
ianuarie 2012 a înregistrat progrese în instituțiile și statele membre ale UE. Astfel cum au 
clarificat ambii raportori pentru regulament și pentru directivă în primul lor document de 
lucru1, pachetul de reformă încorporează, în mare măsură, recomandările formulate de 
Parlament referitoare la (a) adoptarea unei abordări globale, (b) consolidarea drepturilor 
persoanelor, (c) promovarea în continuare a dimensiunii pieței interne și asigurarea unei 
aplicări mai bune a normelor de protecție a datelor și (d) consolidarea dimensiunii globale. Ar 
trebui subliniat faptul că protecția datelor este în prezent un drept fundamental obligatoriu în 
temeiul articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale și că are un temei juridic specific 
introdus prin articolul 16 din TFUE. Prin urmare, ar trebui să consolidăm protecția 
consumatorilor și a cetățenilor („persoane vizate”) în epoca digitală și globalizată.

Discuțiile cu privire la chestiuni precum actele delegate și de punere în aplicare, sarcinile 
administrative și „mecanismul pentru asigurarea coerenței” sunt încă în curs în desfășurare la 
nivelul instituțiilor. Președinția Consiliului a lansat mecanismul „prietenii președinției” pentru 
a discuta astfel de teme orizontale, în timp ce Parlamentul va audia experți și va discuta cu 
părțile interesate în cadrul reuniunii anuale a LIBE și cu comisiile parlamentelor naționale la 9 
și 10 octombrie 2012. Prezentarea proiectului de raport privind regulamentul este preconizată 
către finele anului 2012, urmată de un termen extins care va permite membrilor să-și depună 
amendamentele în timp util (sfârșitul lui februarie 2013), precum și un vot de orientare în 
aprilie 2013, ceea ce va facilita începerea negocierilor pe perioada președinției irlandeze a 
Consiliului. Comisiile care au solicitat un aviz își planifică activitatea lor în consecință. Din 
cauza nevoii urgente de un cadru juridic coerent într-un mediu cu o evoluție rapidă, scopul 
raportorului și al raportorilor alternativi este de a ajunge împreună cu Consiliul la un acord 
privind pachetul pe durata acestui mandat legislativ. 

În urma a patru schimburi de opinii în cadrul Comisiei LIBE, în cadrul unui atelier organizat 
de LIBE cu părțile interesate, și în urma unor discuții cuprinzătoare cu raportorii alternativi, 
comisiile care au solicitat un aviz, Comisia, președinția Consiliului și părțile interesate, 
raportorul prezintă propunerile și evaluările acestuia mai specifice. În acest stadiu este 
imposibil să se găsească un răspuns final la toate chestiunile pertinente ridicate. Cu toate 
acestea, pot fi prezentate câteva principii care servesc drept orientări pentru proiectul de 
raport. Acestea se bazează pe directiva existentă privind protecția datelor2 și au fost 
evidențiate în Rezoluția Parlamentului din 6 iulie 2011 (raportul Voss).3 Raportorul ar dori să 
ajungă la un consens cu privire la următoarele elemente fundamentale pentru proiectul de 
raport. Prezentul document de lucru va aborda aspectele de fond, în timp ce documentul de 
lucru nr. 3 va acoperi aspectele instituționale.

2. Consolidarea principiilor esențiale și clarificarea definițiilor

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 iulie 2012.
2 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 
(JO L 281, 23.11.1995, p. 31-50).
3 Texte Adoptate, P6_TA(2011)0323, 6 iulie 2011.
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Definițiile noțiunilor de „date personale” și „persoană vizată” sunt esențiale, deoarece acestea 
determină domeniul de aplicare și aplicarea efectivă a garanțiilor incluse în regulament pentru 
diferitele tipuri de prelucrări ale datelor cu caracter personal. În acest sens, domeniul de 
aplicare material al regulamentului ar trebui să fie același cu cel din actuala 
Directivă 95/46/CE. Întrucât cadrul pentru protecția datelor este o expresie a unui drept 
fundamental, limitarea domeniului material de aplicare nu se află la îndemâna legislatorului. 
Cu toate acestea, pot fi abordate, în consecință, preocupări legitime legate de anumite modele 
de afaceri în diferite părți ale regulamentului. 

Pentru a atinge cel mai bun nivel de protecție a datelor și pentru a facilita noi modele de 
afaceri, trebuie să încurajăm utilizarea de servicii anonime sau sub pseudonim. Definirea clară 
a „anonimatului” ar trebui, de asemenea, să ajute operatorii de date să înțeleagă de ce se află 
în afara domeniului de aplicare al regulamentului. Pentru utilizarea de date sub pseudonim, în 
sensul individualizării persoanelor de către controlorul de date printr-un pseudonim, ar putea 
exista simplificări cu privire la obligațiile controlorilor de date. 

Consimțământul ar trebui să fie în continuare elementul fundamental al abordării UE în 
legătură cu protecția datelor. Întrucât acesta este un important temei juridic care este utilizat în 
mod curent pentru a legitimiza prelucrarea datelor, este necesar ca acesta să fie definit în mod 
clar în regulament. Informarea persoanelor vizate cu privire la ce se întâmplă cu „sinele 
digital” al acestora va fi îmbunătățită prin implicarea lor directă și prin libera lor decizie. Ar 
trebui să clarificăm faptul că normele tehnice care exprimă voința unei persoane sunt o formă 
validă de acordare a consimțământului explicit1. Informațiile ar trebui prezentate persoanelor 
vizate într-un format ușor de înțeles, cum ar fi prin „politici de confidențialitate stratificate” și 
logo-uri și icoane standardizate2. Pentru a stabili stimulente pentru controlorii de date, am 
putea, de asemenea, reduce sarcina utilizând o metodă mai simplă și mai ușoară de a cere 
consimțământul dacă a fost efectuată o evaluare a impactului asupra vieții private și dacă 
sistemul este certificat ca fiind conform cu principiile luării în considerare a vieții private 
începând cu momentul conceperii și al respectării implicite a vieții private. Trebuie clarificată 
noțiunea de „dezechilibru semnificativ”. În special, ar trebui să se definească în mod clar în 
care cazuri distorsiunile pe piață, precum monopolurile sau oligopolurile duc la un astfel de 
dezechilibru. Ar trebui acordată o atenție deosebită mijloacelor de obținere a 
consimțământului pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor.

Ar trebui definite în mod clar alte temeiuri juridice pentru prelucrare în afară de 
consimțământ. Dispozițiile referitoare la prelucrarea datelor în cazurile în care este necesară 
executarea unui contract ar trebui extinse la prestarea unui serviciu solicitat de persoana 
vizată. Definiția „interesului legitim” nu ar trebui să facă obiectul unui act delegat.

Limitarea scopului este un element central al protecției datelor, întrucât protejează persoanele 
vizate de o extindere neprevăzută a prelucrării datelor, de către autoritățile publice sau 
întreprinderile private. O modificare a scopului datelor personale după colectarea acestora ar 
trebui să fie posibilă doar în baza unui interes legitim al operatorului de date.

                                               
1 De exemplu, funcția „Do Not Track” („Nu urmări”) dezvoltată în prezent de Consorțiul World Wide Web 
(W3C) poate deveni o astfel de normă dacă cadrul juridic din jurul acesteia este cel potrivit.
2 Grup de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
11987/04/EN, WP 100: Avizul 10/2004 referitor la dispoziții mai armonizate cu privire la informații, 
25 noiembrie 2004.
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Crearea de profiluri, adică evaluarea datelor privind preferințele, comportamentele și 
atitudinile persoanelor fizice pentru a lua decizii cu privire la acestea a devenit o practică 
răspândită. Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de 
creare de profiluri, acestea trebuie definite și reglementate. Recomandările Consiliului 
Europei ar putea fi o sursă a orientărilor.1 Ca urmare a creării de profiluri, persoanele vizate 
pot plăti rate ale dobânzii sau tarife ale asigurărilor mai mari doar pentru a potrivi anumite 
criterii și modele predictive care sunt chiar neclare pentru acestea. Este important să existe 
întotdeauna o verificare realizată de o persoană pentru orice consecință negativă a creării de 
profiluri.

Domeniul de aplicare teritorială al regulamentului este un aspect important pentru aplicarea 
consecventă a legislației europene în domeniul protecției datelor. Raportorul și raportorii 
alternativi susțin aplicabilitatea regulamentului prevăzut ori de câte ori sunt prelucrate date cu 
privire la cetățenii și rezidenții UE, indiferent de locul în care este stabilit operatorul. Pentru 
alte transferuri către țările terțe poate fi necesar ca criteriile pentru o decizie în materie de 
adecvare să fie consolidate. Pentru transferurile care nu se bazează pe o decizie în materie de 
adecvare apare întrebarea cum să se aplice acordurile private, cum ar fi clauzele contractuale 
sau regulile corporatiste obligatorii (BCR) în țările care nu au legi în domeniul protecției 
datelor sau în care există un sistem juridic care împiedică respectiva aplicare.  Cererile de 
acces la date personale stocate și prelucrate în UE adresate de autoritățile publice sau 
instanțele din țările terțe ar trebui aprobate doar dacă acestea au, de asemenea, un temei 
juridic în dreptul UE.2 Acest lucru va deveni tot mai important o dată cu creșterea cloud 
computing.

3. Consolidarea drepturilor individuale și a încrederii consumatorilor

Drepturile specifice ale persoanelor fizice față de operatorul de date au fost întotdeauna 
temeiul protecției datelor. Acestea trebuie să fie garantate, dar și consolidate și clarificate 
pentru a se potrivi cu provocările erei digitale și pentru a furniza securitate juridică pentru 
consumatori și întreprinderi. Pe de altă parte, regulamentul propus poate fi simplificat prin 
fuzionarea unor drepturi care sunt foarte similare, fiind două fețe ale aceleiași monede. Acest 
lucru va reduce sarcinile administrative pentru operatorii de date și va facilita înțelegerea și 
exercitarea de către personale fizice a drepturilor lor.

Informațiile furnizate persoanelor vizate pot fi, în principiu, identice cu documentația internă 
dacă este urmată o abordare stratificată a declarației de confidențialitate, în cadrul căreia 
consumatorului i se prezintă mai întâi un rezumat standardizat sau stilizat al politicii de 
confidențialitate și poate obține întreaga documentație la cerere. Ar trebui menținut dreptul de 
a primi informații inteligibile privind logica implicată în prelucrarea datelor, care există deja 
în Directiva 95/46 și a fost subliniat în Rezoluția Parlamentului din 6 iulie 2011. Persoanele 
vizate trebuie să poată înțelege ce se întâmplă cu datele acestora, în timp ce secretele 
comerciale detaliate ar trebui să fie protejate.
                                               
1 Consiliul Europei, Recomandarea CM/Rec(2010)13 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind 
protecția persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal în contextul creării unor 
tipologii pe baza unor criterii specifice („profiling”), 23 noiembrie 2010.
2 Grupurile politice sunt profound îngrijorate de accesul autorităților străine la datele europene din domeniul 
bancar, medical și al comunicațiilor; a se vedea întrebările cu solicitare de răspuns oral și dezbaterea conexă 
împreună cu Vicepreședintele și comisarul pentru justiție Viviane Reding, 15 februarie 2012, CRE 15/02/2012 –
19. 
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Dreptul la portabilitatea datelor – posibilitatea de a muta datele unei persoane de pe o 
platformă pe alta – este pur și simplu o formă adecvată a dreptului de acces la date stabilit cu 
mult timp în urmă.  În epoca digitală, cetățenii, de asemenea, în calitatea lor de consumatori, 
se pot aștepta în mod legitim să primească informațiile lor personale într-un format electronic 
utilizat în mod curent. Acest lucru facilitează o mai mare concurență într-un domeniu în care 
monopolurile naturale bazate pe efectul de rețea apar în mod regulat, introducând un stimulent 
orientat spre piață de a furniza servicii care se conformează normelor de protecție a datelor.

Dreptul la ștergere și dreptul la rectificare sunt în continuare importante pentru persoanele 
vizate, întrucât tot mai multe informații sunt comunicate, ceea ce poate avea impacturi 
semnificative. Dreptul de a fi uitat ar trebui văzut în această lumină, întrucât clarifică aceste
drepturi pentru mediul digital, menținând totodată excepția generală pentru libertatea de 
expresie. Acest lucru ar trebui specificat în cadrul formulării. 

Dreptul la opoziție față de prelucrarea suplimentară a datelor, ar trebui să fie întotdeauna cu 
titlu gratuit. De asemenea, trebuie să existe posibilități mai bune pentru căi de atac efective, 
inclusiv pentru căile de atac introduse de grupurile de consumatori. 

4. Consolidarea responsabilității și reducerea sarcinilor administrative

Procesarea datelor personale oferă numeroase oportunități de afaceri pentru operatorii de date 
și persoanele împuternicite de aceștia. Cu toate acestea, întrucât protecția datelor personale 
este un drept fundamental, această prelucrare presupune, de asemenea, responsabilități. 
Aceste obligații ar trebui să fie clare și inteligibile pentru a evita incertitudinea juridică pentru 
întreprinderi și autorități, precum și pentru persoanele vizate. Prin urmare, este necesară o 
separare mult mai clară a sarcinilor și a responsabilităților între operatorii de date și 
persoanele împuternicite de aceștia. Se impun mai multe dezbateri pe tema conceptului de 
„operatori asociați”. În plus, avem nevoie de o clarificare cu privire la limitele a ceea ce poate 
face o persoană împuternicită de către operator fără a primi instrucțiuni din partea acestuia din 
urmă, inclusiv atunci când o persoană împuternicită de către operator apelează la un 
subcontractant pentru procesare.

Responsabilii cu protecția datelor din cadrul întreprinderilor și autorităților publice sunt un 
element important al practicii moderne în materia protecției datelor și introducerea obligatorie 
a acestora la nivelul Uniunii, precum și propunerile cu privire la poziția și sarcinile acestora se 
bucură în general de susținere. Pot fi necesare unele clarificări asupra detaliilor cu privire la 
independența, competențele și sarcinile acestora. Există un larg consens că pragul pentru 
desemnarea obligatorie a unui responsabil cu protecția datelor nu ar trebui să se bazeze doar 
pe dimensiunea întreprinderii, ci, în principal, pe relevanța procesării datelor. Numărul 
persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate poate constitui un mijloc de măsurare adecvat. 

Notificări ale încălcării securității datelor și dispozițiile privind securitatea datelor trebuie să 
fie aliniate la Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice1 și la viitoarea 
directivă privind atacurile împotriva sistemelor informatice. 

                                               
1 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37-47);
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Protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită a datelor sunt salutate 
în calitate de inovație principală a reformei. Aceasta ar asigura, de exemplu, că o aplicație 
pentru telefoane inteligente poate accesa datele dintr-un telefon care sunt cu adevărat necesare 
pentru furnizarea unui anumit serviciu, precum informații despre vreme sau despre rute. Cu 
toate acestea, producătorii și furnizorii de servicii necesită orientări mult mai clare și 
stimulente mai puternice pentru a aplica aceste principii. Evaluările impactului asupra vieții 
private necesită, de asemenea, o clarificare, precum și orientări mai clare. Ambele abordări 
necesită, de asemenea, un rol important pentru responsabilii cu protecția datelor.

Codurile de conduită , precum și certificarea și sigiliile sunt, în general, sprijinite, dar 
necesită, de asemenea, stimulente și norme mai clare cu privire la consecințele legate de 
legalitatea procesării datelor, răspunderi și aspecte conexe.


