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Ref.: Petiția nr. 569/2012, adresată de B.O., de cetățenie germană, privind accesul 
marilor societăți IT la calculatoarele și telefoanele cetățenilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este îngrijorat că marile societăți IT, cum ar fi Google, Apple etc., au acces la 
calculatoarele și telefoanele cetățenilor. Petiționarul oferă ca exemplu soluția Google pentru o 
problemă de securitate cu privire la sistemul de operare Android. Utilizatorii sistemului de 
operare Android nu au avut cunoștință de această intervenție. Cu toate că intervenția societății 
a fost utilă în sine, petiționarul consideră că aceasta înseamnă, de asemenea, că societățile și, 
eventual, organizațiile infracționale pot obține acces la datele cu caracter personal ale 
utilizatorilor. Petiționarul consideră că este ciudat că hackerii sunt sever pedepsiți pentru 
astfel de practici în timp ce se pare că marile societăți scapă cu ajutorul impunității. 
Petiționarul atrage atenția asupra faptului că, în temeiul Directivei 95/46/CE privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date, fiecare cetățean al UE are dreptul la protecție în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia. Petiționarul solicită un regulament al UE 
care să interzică așa-numitele „backdoors” (uși secrete) sau cel puțin să supună utilizarea 
acestora permisiunii utilizatorului. De asemenea, el consideră că ar trebui înființat un 
organism independent care să supravegheze respectarea acestor norme.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul solicită modificări ale legislației UE în vederea asigurării unei mai bune protecții 
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a calculatoarelor și a telefoanelor mobile și a prevenirii sau controlului accesului părților terțe 
la acestea. Petiționarul observă că incidența unui astfel de acces este obișnuită în UE, deși se 
îndoiește de caracterul legal al acestuia.
Accesul neautorizat la calculatoarele și dispozitivele mobile ale persoanelor fizice poate 
încălca drepturile fundamentale ale persoanelor fizice la protecția proprietății, la respectarea 
vieții private și de familie, a domiciliului și a comunicării și la protecția datelor cu caracter 
personal, consacrate în Carta drepturilor fundamentale și reglementate în cadrul acquis-ului 
UE și al legilor naționale. Un astfel de acces poate fi considerat legitim doar sub condițiile 
stricte stabilite prin lege.
Natura infracțională a unei încercări de a obține acces la un sistem sau un dispozitiv 
informatic depinde de cazul specific și de împrejurările concrete. În acest caz, se aplică 
legislațiile penale naționale, iar autoritățile naționale însărcinate cu aplicarea legislației au 
competența de a investiga și de a urmări o infracțiune.
Petiția vizează acquis-ul UE privind protecția datelor, confidențialitatea în mediul electronic, 
protecția consumatorilor și criminalitatea informatică.

*Acquis-ul UE:

Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic
Directiva 2002/58/CE privind confidențialitatea în mediul electronic se aplică în domeniul 
prelucrării de date personale în sectorul comunicațiilor electronice pentru a asigura libera 
circulație a acestor date și a serviciilor și echipamentelor de comunicații electronice în 
interiorul Comunității. Aceasta stabilește norme clare privind accesul la datele personale 
stocate în dispozitive individuale și clarifică faptul că este obligatoriu consimțământul 
utilizatorului. Dispoziția relevantă din Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic 
are următorul conținut: „Statele membre se asigură că stocarea de informații sau dobândirea 
accesului la informațiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator 
este permisă doar cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în cauză să își fi dat acordul, după ce 
a primit informații clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, printre altele, cu 
privire la scopurile prelucrării.”

Directiva privind protecția datelor
Directiva 95/46/CE privind protecția datelor specifică principiile care trebuie urmate de orice 
activitate de prelucrare: trebuie să fie corectă și legală, în scopuri legitime, determinate și 
explicite; datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante, exacte, neexcesive și actualizate 
și trebuie prelucrate pentru o perioadă nu mai lungă decât este necesar (articolul 6). 
Articolul 7 clarifică situațiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal este legitimă. 
Aceasta se aplică, printre altele, în cazul în care „persoana vizată și-a dat consimțământul 
neechivoc” și atunci când „prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei 
sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit 
operatorul sau terțul căruia îi sunt comunicate datele, cu condiția ca acest interes să nu 
prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate”. 
Persoanele vizate se bucură de o serie de drepturi în temeiul Directivei 95/46/CE și, în 
consecință, în temeiul măsurilor naționale adoptate în vederea punerii în aplicare a acesteia. 
Acestea includ în special dreptul de a obține de la operator rectificarea, ștergerea sau blocarea 
datelor a căror prelucrare nu respectă dispozițiile respectivei directive [articolul 12 litera (b)]. 
În plus, în temeiul articolului 14 litera (b), persoanele vizate au dreptul „de a se opune, la 
cerere și gratuit, prelucrării datelor cu caracter personal în ceea ce îi privește de către operator 
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în scopul prospectării sau de a fi informat înainte ca datele cu caracter personal să fie 
comunicate pentru prima dată terților în scopul prospectării și de a i se oferi în mod expres 
dreptul de a se opune, gratuit, unei astfel de comunicări sau utilizări”. Articolul 28 din 
Directiva 95/46/CE prevede că fiecare stat membru prevede ca una sau mai multe autorități 
publice să fie responsabile de supravegherea aplicării pe teritoriul său a dispozițiilor adoptate 
de statele membre în temeiul acestei directive. În Germania, această autoritate este 
„Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit”, care soluționează 
reclamații privind caracterul legal al prelucrării datelor. 

Dreptul contractual și drepturile consumatorilor
Directiva 97/7/CE privind vânzarea la distanță și Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale impun comercianților să furnizeze informații privind caracteristicile 
esențiale ale bunurilor sau serviciilor pe care le oferă. Noua Directivă 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor care este în prezent pusă în aplicare de statele membre în cadrul 
legislațiilor lor naționale și care se va aplica de la 13 iunie 2014 impune furnizarea de 
informații privind funcționalitatea și interoperabilitatea conținutului digital. Orice actualizare 
sau modificare a produsului digital furnizat consumatorului, precum software-ul, ar trebui să 
fie supus aceleiași norme și aceluiași standard de informare ca și produsul principal, cu 
excepția cazului în care consumatorul a ales să nu fie informat cu privire la caracteristicile 
actualizărilor prin acceptarea actualizărilor automate. 
Orice clauză contractuală standard a furnizorului, care impune consumatorului o obligație de a 
accepta actualizările sau care condiționează utilizarea produsului cu acceptarea actualizărilor 
viitoare, trebuie analizată în lumina Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii. Această directivă interzice utilizarea de către societăți a 
clauzelor contractuale standard, care provoacă un dezechilibru semnificativ între drepturile și 
obligațiile părților în detrimentul consumatorului. De exemplu, este puțin probabil ca clauzele 
contractuale care impun acceptarea actualizărilor de software pentru a aborda un risc de 
securitate identificat să fie considerate a fi în detrimentul consumatorului. Cu toate acestea, în 
cazul în care o actualizare automată ar provoca un prejudiciu consumatorului, precum 
funcționalități reduse sau incompatibilități ale produsului cu hardware-ul consumatorului, 
clauza contractuală a furnizorului care impune consumatorului să accepte actualizările 
automate ar putea fi considerată abuzivă în sensul Directivei 93/13/CEE.
Dispozițiile dreptului UE menționate mai sus sunt încorporate în legislațiile naționale ale 
statelor membre, iar autoritățile și instanțele lor sunt responsabile cu aplicarea acestora în 
cazuri concrete. În ceea ce privește problemele transfrontaliere, Regulamentul (CE) 
nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) creează 
legături între autoritățile naționale însărcinate cu aplicarea legislației pentru a forma o rețea de 
aplicare a legislației („rețeaua CPC”) la nivelul întregii UE și definește un cadru și condiții 
care le permit acestora să depisteze, să investigheze și să oprească practicile neloiale 
transfrontaliere. Consumatorii care au fost victime ale practicilor neloiale pot aduce cazul lor 
în atenția autorității naționale însărcinate cu aplicarea legislației. Membrul german al rețelei 
CPC este Biroul Federal pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentară (BVL); 
adresa: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, 
Gebäude 247, 38116 Braunschweig; site internet: www.bvl.bund.de
Consumatorii pot utiliza, de asemenea, Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor 
(ECC-Net), care ajută consumatorii să obțină informațiile adecvate în cazul încălcării 
drepturilor lor în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere și le oferă asistență privind contactele lor 
cu operatorul economic. Adresa Centrului European al Consumatorilor din Germania este: 
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Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; site internet: 
http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/

*Inițiative și propuneri în curs și viitoare ale Comisiei:

Reforma privind protecția datelor
Propunerea Comisiei privind o reformă a protecției datelor1 are ca scop consolidarea normelor 
legate de consimțământ, care nu va fi acordat doar liber, în mod specific și în cunoștință de 
cauză, ci ar trebui acordat și în mod explicit. Reforma privind protecția datelor are ca scop să 
asigure că autoritățile de protecție a datelor au competențe mai largi de investigație și de 
impunere a sancțiunilor, astfel încât prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal să poată 
fi sancționată în mod corespunzător pe întregul teritoriu al Uniunii Europene.
Această propunere este în curs de examinare de către colegiuitori (Parlamentul European și 
Consiliul de Miniștri).

Dreptul contractual și drepturile consumatorilor 
Noua Directivă privind drepturile consumatorilor, care se va aplica din iunie 2014, va 
consolida drepturile consumatorilor în cazul cumpărării de pe internet și cu privire la 
furnizarea de conținut digital. În special, aceasta consolidează normele privind informațiile 
care trebuie furnizate consumatorilor, solicitând în mod explicit comercianților să furnizeze 
informații privind funcționalitatea și interoperabilitatea conținutului digital. În plus, în 
Agenda consumatorului european adoptată recent (mai 2014), Comisia a anunțat că va elabora 
până în 2014 orientări adresate autorităților însărcinate cu aplicarea legislației din statele 
membre privind aplicarea cerințelor în materie de informare a consumatorilor în domeniul 
digital.

Strategia în materie de cloud
Comunicarea intitulată „Valorificarea cloud computingului în Europa”, care a fost adoptată la 
27 septembrie 2012, face trimitere la anumite aspecte ale protecției datelor în măsura în care 
acestea sunt legate de serviciile de cloud computing.  Comunicarea subliniază în special faptul 
că propunerea Comisiei de regulament privind protecția datelor oferă oportunitatea de a 
adapta mai bine legislația la modelele de prestare a serviciilor cloud. În plus, comunicarea 
precizează că odată ce propunerea de regulament este adoptată, Comisia va utiliza noile 
mecanisme prevăzute de acesta pentru a oferi, în strânsă colaborare cu autoritățile naționale 
de protecție a datelor, orice orientare suplimentară necesară privind aplicarea, în ceea ce 
privește serviciile cloud, a legislației europene în materie de protecție a datelor. Comunicarea 
subliniază, de asemenea, nevoia de orientări referitoare la modul de aplicare a Directivei 
privind protecția datelor existente a UE în domeniul serviciilor de cloud computing (de 
exemplu, pentru a identifica și a distinge drepturile și obligațiile, în materie de protecție a 
datelor, ale operatorilor care monitorizează sau prelucrează datele pentru furnizorii de servicii 
de cloud sau legislația aplicabilă în cazul în care locul de stabilire relevant al unui furnizor de 
cloud poate fi dificil de determinat).

Directiva privind criminalitatea informatică și Strategia de securitate cibernetică a Uniunii 
Europene

                                               
1 Pachetul de reformă privind protecția datelor din 25 ianuarie 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm
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Amenințările la adresa securității cibernetice, accidentale sau premeditate, reprezintă 
provocări semnificative pentru prosperitatea economiei și societății noastre. 
Pentru a aborda această problemă într-un mod cuprinzător și integrat, Comisia și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au adaptat în comun la 
7 februarie 2013 o Strategie comună de securitate cibernetică a Uniunii Europene1. Strategia 
descrie o viziune și prezintă măsuri de politică pentru a asigura un mediu digital sigur și 
rezilient, respectând și promovând drepturile fundamentale (inclusiv dreptul la 
confidențialitate și la protecția datelor) și valorile fundamentale ale UE, atât în Uniunea 
Europeană, cât și în străinătate. O acțiune-cheie a strategiei este propunerea legislativă privind 
un nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în întreaga Uniune, pentru a asigura 
funcționarea fără probleme a pieței interne. Scopul propunerii2 este de a asigura că: statele 
membre au instituit un nivel minim de capacități naționale; statele membre cooperează la 
nivelul UE prin schimb de informații și un răspuns coordonat, atunci când este necesar; 
operatorii din sectorul privat care furnizează servicii esențiale și administrațiile publice pun în 
aplicare măsuri adecvate de gestionare a riscurilor și raportează incidentele de securitate grave 
autorităților naționale relevante.

Directiva privind atacurile împotriva sistemelor informatice
Scopul proiectului de Directivă privind atacurile împotriva sistemelor informatice este de a 
consolida în special combaterea atacurilor la scară largă împotriva sistemelor informatice, 
prin armonizarea infracțiunilor și sancțiunilor penale. Proiectul de directivă are la bază 
Decizia-cadru existentă privind atacurile împotriva sistemelor informatice (2005/222/JAI) și 
păstrează dispozițiile actuale ale Deciziei-cadru – sancționarea accesării ilegale, afectarea 
integrității unui sistem informatic și afectarea integrității datelor – și include noi infracțiuni 
precum interceptarea ilegală și utilizarea de instrumente pentru a comite atacuri la scară largă. 
De asemenea, propunerea crește nivelul sancțiunilor penale pentru infracțiuni, extinde 
circumstanțele agravante prin includerea utilizării unui instrument pentru a comite atacuri la 
scară largă și furtul identității personale pentru a comite atacuri informatice. Totodată, 
propunerea crește nivelul sancțiunilor în cazuri de circumstanțe agravante. De asemenea, 
include dispoziții având ca scop îmbunătățirea cooperării transfrontaliere dintre agențiile 
însărcinate cu aplicarea legislației și stabilirea de sisteme de monitorizare eficiente și a 
colectării de date. Proiectul de directivă a făcut obiectul unui acord politic încheiat între 
Consiliul de Miniștri și Parlamentul European și așteaptă adoptarea finală.

Concluzie
În opinia Comisiei Europene, petiționarul ar trebui informat că se aplică condiții specifice 
pentru a se asigura protecția datelor cu caracter personal. În plus, respectivele norme sunt în 
prezent în curs de consolidare și de armonizare suplimentară datorită mai multor propuneri ale 
Comisiei. 
Mai precis, proiectul de regulament privind protecția datelor, recent prezentat, va asigura 
faptul că societățile care încalcă drepturile persoanelor fizice și, de exemplu, accesează ilegal 
dispozitivele acestora, ar putea – pe lângă relevanța penală – să facă obiectul unor amenzi 
severe din partea autorităților de protecție a datelor.

                                               
1 JOIN(2013)1 final.
2 COM(2013)48 final.


