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1. Aspectele instituționale ale Regulamentului european privind protecția datelor

Astfel cum este indicat în documentul de lucru nr. 2, prezentul document de lucru abordează 
aspectele instituționale ale Regulamentului general privind protecția datelor avut în vedere. 
Raportorul ar dori să se ajungă la un consens cu privire la următoarele elemente fundamentale 
instituționale pentru proiectul de raport.

2. Coerența și aplicarea

În timp ce principiile fundamentale ale protecției datelor sunt încă valabile și trebuie 
consolidate, această reformă este determinată de lipsa aplicării lor. Regulamentul va asigura 
un cadru de lucru unificat pentru toate autoritățile de protecție a datelor (APD). Pentru a putea 
funcționa, este esențial ca APD să aibă resurse suficiente. 

Mecanismul prevăzut pentru cooperare și asigurarea coerenței între autoritățile naționale de 
protecție a datelor este un pas uriaș către o aplicare coerentă a legislației din domeniul 
protecției datelor la nivelul întregii UE. Cu toate acestea, mai este nevoie de răspunsuri la o 
serie de întrebări. Pare rezonabil să se acorde așa-numitul „ghișeu unic” ambelor părți –
operatorii de date și persoanele vizate. În orice caz, este necesar să se dezvolte un mecanism 
simplificat care să funcționeze efectiv în practică, inclusiv stimulente și obligații clare pentru 
ca autoritățile de protecție a datelor să coopereze. Mai mult, rolul Comisiei în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea coerenței ar trebui să respecte independența ADP. 
Fezabilitatea unei obligații ca ADP să respecte deciziile Comitetului european pentru protecția 
datelor face în prezent obiectul unei cereri adresate Serviciului Juridic al PE.

3. Protecția datelor în instituțiile și agențiile UE

Aplicarea noilor norme în materie de protecție a datelor pentru instituțiile și agențiile UE, 
precum și coerența cu alte instrumente juridice, cum ar fi Directiva propusă privind protecția 
datelor pentru aplicarea legii și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice, continuă să constituie un motiv de îngrijorare, întrucât actualul proiect nu 
abordează aceste aspecte în mod corespunzător. Există un consens aproximativ în rândul 
raportorilor alternativi ca noul regulament să vizeze instituțiile UE, de exemplu, solicitând o 
ajustare a Regulamentului (CE) nr. 45/20011 pentru ca acesta să fie pe deplin conform cu 
Regulamentul general privind protecția datelor înainte ca acesta din urmă să fie aplicat. 

În orice caz, se impune o dezbatere cu un caracter orizontal mai accentuat (care să vizeze și 
regulamentul și directiva) cu privire la modalitatea de abordare a actualului mozaic de norme 
în materie de protecție a datelor pentru diferitele agenții UE.

4. Relația dintre aplicarea legii și protecția datelor 

Relația dintre Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind protecția 
datelor în domeniul aplicării legii trebuie, de asemenea, abordată la nivel orizontal în cadrul 
abordării pachetului legislativ. Acest lucru va fi relevant în special în cazurile de acces la date 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele 
comunitare și libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1-22).
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personale deținute de entități private în vederea aplicării legii. Ar putea fi necesar ca normele 
de bază să fie reglementate în cadrul directivei, sau poate în cadrul altor instrumente europene 
de drept penal, cum ar fi cele cu privire la cooperarea polițienească/judiciară sau la drepturile 
procedurale în procesele penale. Cu toate acestea, regulamentul privind protecția datelor va 
trebui să conțină dispoziții clare pentru a garanta că datele pot fi transmise agențiilor de 
aplicare a legii doar în condițiile prevăzute de lege, ale existenței unui proces echitabil și a 
garanțiilor judiciare și în deplină conformitate cu articolul 52 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. 

O chestiune deschisă în acest context este domeniul de aplicare material al legislației actuale 
privind protecția datelor. Unele state membre aplică actuala Directivă 95/46/CE în situații 
interne pentru aplicarea legii (de exemplu, Austria), unele o aplică parțial (de exemplu, Belgia 
), iar unele nu o aplică deloc. Prin urmare, armonizarea este absolut necesară pentru a garanta 
o protecție adecvată a cetățenilor pe baza unei conștientizări corespunzătoare a drepturilor lor.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile publice

Atât timp cât la nivelul Uniunii este menținut un set de norme coerent și simplu, poate fi 
prevăzută o marjă de manevră limitată pentru ca statele membre să adopte norme specifice în 
materie de protecție a datelor în anumite sectoare publice. Raportorul și raportorii alternativi 
sunt deschiși să satisfacă aceste exigențe atât timp cât obiectivele și principiile regulamentului 
sunt precizate clar și nu sunt subminate de legislația națională. Acest lucru face, de asemenea, 
obiectul unei solicitări în curs adresate Serviciului Juridic al PE. 

Este important să se evite un mozaic de norme naționale pe care instrumentul sub formă de 
regulament trebuie tocmai să îl depășească. În cazul în care statele membre au competențe de 
restricționare a drepturile persoanelor vizate, competențele respective ar trebui să fie mai 
limitate.

6. Competențele delegate și de executare ale Comisiei

Viziunea Comisiei cu privire la un regulament de interes public se bucură de o largă susținere, 
dar dezbaterile din cadrul Parlamentului au arătat în mod clar că atingerea acestui obiectiv 
printr-o utilizare extinsă a actelor delegate și de punere în aplicare nu este deloc susținută. 
Raportorul și raportorii alternativi sunt de acord asupra necesității de a le limita la minimul 
necesar. Pe de altă parte, legislatorul ar trebui să elimine anumite acte delegate și de punere în 
aplicare doar în cazul în care există o alternativă clară la utilizarea competențelor delegate sau 
de executare. 

Viitoarea evaluare a actelor delegate și de punere în aplicare efectuată împreună cu Consiliul 
și Comisia ar trebui să se bazeze pe trei categorii: (a) doar punerea în aplicare tehnică, cum ar 
fi formularele de notificare etc. – astfel de acte ar trebui să rămână la fel cum a fost propus; 
(b) delegarea substanțială, dar necesară pentru actualizarea regulamentului în conformitate cu 
evoluțiile tehnice și ale mediului de afaceri, cum ar fi categoriile de date sensibile, modelele 
de afaceri etc. – astfel de acte ar trebui să rămână, dar necesită orientări foarte clare prin 
intermediul unor criterii și limitări prevăzute de legislator; și (c) delegarea esențială, care 
vizează miezul legislației, cum ar fi definirea „interesului legitim” – astfel de acte trebuie 
eliminate și înlocuite cu o formulare specifică în cadrul regulamentului.
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