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Necesitatea unei abordări cuprinzătoare

Actuala Decizie-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie 
penală1 nu asigură un cadru cuprinzător de protecție a datelor de către autoritățile de aplicare a 
legii și judiciare în materie penală, întrucât abordează doar situațiile transfrontaliere și nu 
abordează chestiunea dispozițiilor paralele în vigoare privind protecția datelor în cadrul 
diferitelor instrumente UE.

Obiectivul Parlamentului a fost de a avea un instrument cuprinzător unic privind protecția 
datelor care abordează toate diferitele chestiuni și domenii. În ciuda unei indicații diferite la 
începutul procesului de redactare, Comisia nu a propus un singur instrument, ci, dimpotrivă, 
două, prin intermediul cărora domeniul dreptului penal ar fi acoperit de directiva propusă. 
Directiva ca atare, dacă este adoptată, ar aduce o serie de îmbunătățiri, cum ar fi extinderea 
validității acesteia la situații pur interne. La ora actuală există un întreg mozaic de instrumente 
UE care abordează protecția datelor în domeniul prelucrării de către autoritățile polițienești și 
judiciare în materie penală. Actuala situație „schizofrenică” în care autoritățile naționale de 
aplicare a legii trebuie să adapteze nivelul de protecție a datelor în funcție de situația cu care 
se confruntă (situația transfrontalieră, situația internă, Europol, Eurojust, Prüm) nu este 
sustenabilă într-un mediu juridic coerent, de asemenea, în ceea ce privește faptul că protecția 
datelor este un drept fundamental al omului (articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a 
UE). Deși aplicarea cartei este limitată la punerea în aplicare a dreptului UE (articolul 51 din 
cartă), Curtea de Justiție a înțeles în trecut termenul într-o mare măsură, în alte domenii. În 
același timp, articolul 2 din TUE nu include o astfel de limitare (aplicarea dreptului UE), ceea 
ce înseamnă că statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale. În acest sens, ar fi 
pe termen lung îndoielnic din punct de vedere juridic ca două noțiuni diferite ale aceluiași 
drept fundamental să fie utilizate de aceleași autorități naționale în situațiile interne și 
transfrontaliere.

Este evident că un regulament ar fi fost de preferat, întrucât nivelul de armonizare printr-o 
directivă este întotdeauna inferior și ar putea duce la o transpunere neregulată fără a introduce 
o practică orizontală comună la nivelul statelor membre (astfel cum a fost cazul 
Directivei 95/46/CE). Pe lângă formă, conținutul directivei nu poate atinge, de asemenea, 
același nivel de protecție ca regulamentul propus. În acest sens, AEPD a declarat, printre 
altele, că „extinderea domeniului de aplicare are valoare adăugată doar dacă directiva crește 
în mod substanțial nivelul de protecție a datelor în acest domeniu, ceea ce nu este cazul. În 
comparație cu regulamentul propus, numeroase dispoziții din directiva propusă sunt slabe, 
fără nicio justificare evidentă”.2 Obiectivul declarat al reformei nu este atins pe deplin și lipsa 
caracterului cuprinzător nu a fost remediată.3 AEPD a îndemnat legislatorii „să se asigure că 
ambele instrumente conțin aceleași dispoziții esențiale și intră în vigoare la aceeași dată”.4
De asemenea, Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea 

                                               
1 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.
2 Avizul AEPD referitor la pachetul de reformă privind protecția datelor din ianuarie 2012, pt. 19.
3 A se vedea în acest sens Comunicarea Comisiei din 4 noiembrie 2010 intitulată „O abordare globală a 
protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană”, COM(2010)609, rezoluția PE din 6 iulie 2011, 
concluziile Consiliului privind cea de-a 3071-a reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 24 și 
25 februarie 2011, avizul AEPD din 14 ianuarie 2011 etc.
4 Avizul AEPD referitor la pachetul de reformă privind protecția datelor din ianuarie 2012, pt. 37.
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datelor cu caracter personal a făcut referire în mod repetat la această chestiune și și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la propunerea Comisiei în avizul său referitor la reforma privind 
protecția datelor1 . Prin urmare, raportorul, susținut de raportorii alternativi, va insista asupra 
abordării la pachet pentru ambele instrumente și este dispus să o apere, dacă este necesar, 
inclusiv asupra coordonării calendarului ambelor propuneri.

Evitarea împărțirii nerealiste și nefuncționale a domeniilor 

Împărțirea celor două instrumente ridică întrebări justificate cu privire la aplicabilitatea 
practică a acestora în situații de cooperare între autoritățile de aplicare a legii și sectorul privat 
sau alte entități publice. Două instrumente diferite (adaptate în perioade diferite) cu seturi 
diferite de norme, nu ar atinge, dintr-o perspectivă practică, obiectivul securității juridice și al 
egalității în fața legii. Prin urmare, este discutabil dacă directiva în forma propusă, deși 
abordează și situațiile pur interne, ar duce la o abordare pe deplin cuprinzătoare.2 Uneori un 
caz intern poate deveni un caz transfrontalier și/sau un caz care solicită cooperarea cu entități 
private. Toate datele colectate sunt eventuale date ale UE care circulă în Uniune. Un bun 
exemplu, de răspândire a datelor „contaminate” este identificat de cauza CEDO Marper, unde 
o problemă legată de păstrarea profilurilor ADN într-un stat membru devine, din cauza 
Deciziei Prüm, o problemă în toate statele membre. Acest lucru este demonstrat, de asemenea, 
de crearea și rolul preconizate ale autorităților de supraveghere în cazul în care directiva se 
referă direct la regulamentul propus, inclusiv de rolul Comitetului european pentru protecția 
datelor.3

În plus, chestiunea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor UE nu intră în domeniul 
de aplicare al directivei propuse (articolul 2), în pofida importanței crescute a acestora în ceea 
ce privește schimbul de date în sectorul judiciar și cel al aplicării legii. În același timp, 
Comisia propune revizuirea actelor specifice în domeniul cooperării polițienești și judiciare, 
la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, ceea ce înseamnă în realitate o 
perioadă de timp de câțiva ani (1-2 ani de activitate legislativă și 3 ani pentru transpunere și 
după 3 ani Comisia ar începe revizuirea respectivelor acte). În practică, acest lucru implică că 
nu va exista pentru următorii +/- 6 ani un nivel comun de standarde în întreaga Europă și o 
astfel de perioadă este inacceptabilă.

Aspecte supuse analizei

Trebuie clarificate câteva aspecte specifice care se referă, printre altele, la următoarele:

- Fiecare excepție de la principiu trebuie justificată în mod corespunzător, întrucât protecția 
datelor este un drept fundamental. Datele trebuie protejate în mod egal în toate circumstanțele 
în care articolul 52 din cartă care permite limitările se aplică pe deplin. Astfel de restricții 

                                               
1 Avizul 01/2012 al Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal referitor la propunerile de reformă în domeniul protecției datelor din 23 martie 2012.
2 În acest sens, considerentul 12 din directiva propusă face următoarea declarație abstractă: „În vederea asigurării 
aceluiași nivel de protecție pentru persoanele fizice prin drepturi garantate din punct de vedere juridic în întreaga 
Uniune și a preîntâmpinării discrepanțelor care împiedică schimbul de date cu caracter personal între autoritățile 
competente, directiva ar trebui să prevadă norme armonizate pentru protecția și libera circulație a datelor cu 
caracter personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești.”
3 A se vedea în acest sens considerentele 52 și 59.
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trebuie să fie o excepție de la regula generală și nu poate deveni regula însăși. Excepțiile 
generale și cele largi nu pot fi acceptate;

- Definiția clară a principiilor protecției datelor, cum ar fi elementele privind păstrarea 
transparenței datelor, actualizarea datelor, date adecvate, pertinente și neexcesive. În plus, 
lipsesc, de asemenea, dispozițiile care prevăd demonstrarea respectării obligațiilor de către 
operatorul de date; 

- Lipsește un mecanism de evaluare în ceea ce privește o evaluare adecvată a necesității și 
proporționalității. Această problemă este esențială în vederea evaluării dacă anumite date 
procesate sunt necesare și își îndeplinesc obiectivul. Necesitatea unor astfel de evaluări a fost 
evidențiată de curând în cadrul dezbaterilor privind Programul de urmărire a finanțărilor în 
scopuri teroriste și registrul cu numele pasagerilor. O astfel de evaluare ar împiedica, în plus, 
instituirea unui fel de societate „orwelliană” în care în final toate datele vor fi procesate și 
analizate. Colectarea datelor trebuie să fie necesară pentru a justifica un obiectiv, ținând cont 
că obiectivul nu poate fi atins prin alte mijloace și elementul esențial al sferei private a unei 
persoane fizice este bine păstrat. Proporționalitatea este, de asemenea, legată de chestiunea 
reutilizării datelor în alt scop decât pentru cel care a fost inițial prelucrată în mod legitim 
pentru a preveni o creare generală de profiluri ale populației;1

- Lipsește o definiție clară pentru crearea de profiluri. Orice astfel de definiție ar trebui să fie 
în conformitate cu recomandarea Consiliului Europei2. Crearea de profiluri în contextul 
aplicării legii trebuie prevăzută prin lege, care stabilește măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanelor vizate, în special permițându-le acestora să își prezinte opiniile. Orice 
consecințe negative trebuie evaluate prin intervenție umană. În același timp, crearea de 
profiluri nu ar trebui să devină un ring de box pentru persoanele inocente fără niciun 
declanșator personal justificat – ar trebui să nu ducă la așa-numitul Rasterfahndung general;

- Regimul propus pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe este slab și nu 
asigură toate garanțiile necesare pentru a garanta protecția drepturilor persoanelor fizice ale 
căror date vor fi transferate. Acest sistem asigură o protecție mai scăzută în comparație cu 
regulamentul propus. De exemplu, directiva permite transferul către o autoritate dintr-o țară 
terță sau o organizație internațională care nu este competentă în scopul aplicării legii. În plus, 
atunci când transferul se bazează pe evaluarea efectuată de operatorul de date [articolul 35 
alineatul (1) litera (b)], directiva ar putea permite transferul masiv și important de date cu 
caracter personal;

- Competențele autorităților pentru protecția datelor (APD) de a monitoriza și a asigura 

                                               
1 Prin urmare, considerentul 19 care solicită o reutilizare amplă trebuie înțeles strict în legătură cu 
considerentul 20 care solicită restricționarea scopului și proporționalitatea.

2 Recomandarea CM/Rec(2010)13 a Comitetului de miniștri către statele membre privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul creării de profiluri, 
23 noiembrie 2010.
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respectarea normelor în materie de protecție a datelor nu sunt definite în mod corespunzător. 
În comparație cu regulamentul propus, competențele APD sunt mai puțin clare. Nu este 
evident că APD ar putea avea acces la sediul operatorului de date, astfel cum este prevăzut în 
temeiul regulamentului. De asemenea, sancțiunile și măsurile de executare par să fie mai puțin 
precise.

Concluzii

Raportorul sprijină ideea de a include, de asemenea, prelucrarea pur internă, întrucât aceasta 
ar acoperi o lacună din dreptul comunitar actual și, de asemenea, ar furniza un mecanism 
consistent și coerent în ceea ce privește aceste situații. Astfel, directiva propusă trebuie să 
atingă nivelul de protecție prevăzut în tratate, Decizia-cadru 2008/977/JAI, 
Directiva 95/46/CE și în Recomandarea nr. R (87)15 a Consiliului Europei.

Raportorul este de părere că este foarte important ca, în vederea asigurării coerenței și 
securității juridice, directiva și regulamentul să fie considerate drept un pachet în ceea ce 
privește calendarul și eventuala adoptare.

Raportorul va propune modificări în scopul creșterii standardelor de protecție la un nivel 
similar cu cel al regulamentului.


