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RAPORT DE SINTEZA  
CONSULTARE CU PRIVIRE LA INIT IATIVA 
„CONSTRUIREA UNEI ECONOMII 
EUROPENE A DATELOR” 
  

Introducere 

Procesul de consultare privind economia europeană a datelor, un dialog amplu al părților interesate, a fost 
lansat cu ocazia adoptării Comunicării privind construirea unei economii europene a datelor (COM(2017)9) și 
a documentului de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei (SWD(2017)2). Obiectivul inițiativei este de a încuraja 
valorificarea la maximum a datelor digitale în beneficiul economiei și al societății. Aceasta abordează 
obstacolele care împiedică dezvoltarea pieței unice europene cu un flux liber al datelor și problemele juridice 
legate de accesul la date și transferul acestora, portabilitatea datelor și răspunderea în principal pentru 
datele digitale fără caracter personal generate de calculatoare. 

Principala acțiune de consultare a fost sondajul public online care s-a desfășurat în perioada 10 ianuarie-
26 aprilie 2017. Acesta a vizat diferitele părți ale comunicării1. 

Anexa prezintă o analiză calitativă mai detaliată a rezultatelor2 și a documentelor de poziție primite. Un 
raport de sinteză al acestei consultări, care prezintă tendințele preliminare, a fost deja publicat. 

Au fost organizate, de asemenea, mai multe ateliere la nivel orizontal și sectorial, care fie au vizat un grup 
specific de părți interesate, fie au abordat o anumită problemă. 

Prezentul raport de sinteză prezintă un rezumat al dialogului cu părțile interesate. 

 

Consultare publică online  

Părțile interesate vizate au fost întreprinderi de toate mărimile și din toate sectoarele, inclusiv producători și 
utilizatori de dispozitive conectate, operatori și utilizatori de platforme online, brokeri de date și 
întreprinderi de comercializare a produselor și serviciilor bazate pe date. Autoritățile publice, organizațiile 
neguvernamentale, cercetătorii/organizațiile de cercetare și consumatorii au fost, de asemenea, invitați să 
contribuie. Sondajul online a adunat în total 380 de răspunsuri, inclusiv 332 din partea 
întreprinderilor/organizațiilor, 6 din partea persoanelor care desfășoară activități independente și 42 din 
partea cetățenilor. Majoritatea contribuțiilor au fost aduse de organizații private. 

În plus, au fost primite aproximativ 18 contribuții independente (adică necompletate de răspunsuri la 
chestionar) (disponibile online). Autorii acestora reprezintă autorități naționale, întreprinderi, asociații ale 
întreprinderilor naționale sau europene, asociații ale societăților de asigurare și reprezentanți ai firmelor de 
avocatură din UE și SUA. Majoritatea acestor documente abordează diferitele secțiuni ale consultării, 
axându-se cu precădere pe accesul la date și transferul acestora.  

Centrul European de Strategie Politică (CESP) a organizat, de asemenea, o audiere publică privind economia 
europeană a datelor. 
 

                                                           
1
 În paralel, a avut loc o consultare publică privind evaluarea generală a aplicării Directivei privind răspunderea pentru 

produsele cu defect (85/374/CEE). 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation
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Ateliere 

Comisia Europeană (CE) a organizat o serie de ateliere care abordează anumite provocări asociate economiei 
datelor. Unele au fost non-sectoriale, în timp ce altele au vizat o anumită categorie de părți interesate sau un 
anumit sector (mai multe informații). Constatările din cadrul acestora sunt luate în considerare în prezentul 
raport, fiind stabilite în contextul rezultatelor consultării online. Atelierele și evenimentele relevante pentru 
procesul de consultare sunt următoarele: 
 
Ateliere non-sectoriale 

 Atelier privind schimbarea furnizorilor de servicii cloud, 18/5/17, mai multe informații 

 Atelier cu reprezentanții statelor membre cu privire la problemele emergente legate de economia 
datelor, 31/5/17, mai multe informații 

 Accesul la date și schimbul de date: impactul real asupra modelelor economice ale IMM-urilor și ale 
întreprinderilor nou-înființate, 29/5/17, mai multe informații 

 Accesul la date și transferul acestora cu accent pe interfețe de programare a aplicațiilor, 8/6/17, mai 
multe informații 

 Atelier privind economia datelor, Adunarea privind Agenda digitală, 15-16/6/17, mai multe 
informații 

 Accesul organismelor publice la date deținute în scopuri comerciale de interes public, 26/6/17, mai 
multe informații 

 Răspunderea în domeniul sistemelor autonome, al roboticii avansate și al sistemelor pentru 
internetul obiectelor, 13/7/17, mai multe informații 

 
Ateliere sectoriale 

 Atelierul EIP-AGRI privind schimbul de date, 4-5/4/17, mai multe informații 

 Aspecte privind datele în ingineria mecanică (6/4/17), dispozitivele medicale (25/4/17), serviciile 
pentru întreprinderi (4/5/17), sectorul autovehiculelor — angrenajelor 2030 (10/5/17), lanțul de 
aprovizionare cu alimente și băuturi (1/6/17), mai multe informații 

 Atelier privind efectul de transformare al accesării și reutilizării datelor pentru industrii inteligente, 
6/6/17, mai multe informații 

 
 

Măsurile următoare 

Adoptată în mai 2017, Comunicarea privind evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a 
Strategiei privind piața unică digitală a anunțat că Comisia: 
 

 până în toamna anului 2017, pe baza evaluării impactului, va elabora o propunere legislativă privind 
cadrul UE de cooperare pentru fluxul liber al datelor , care să țină seama de principiul fluxului liber al 
datelor în spațiul UE, de principiul portabilității datelor fără caracter personal, inclusiv la schimbarea 
serviciilor pentru întreprinderi, cum ar fi serviciile cloud, precum și de principiul disponibilității 
anumitor date în scopuri de control de reglementare, inclusiv în cazul în care datele sunt păstrate 
într-un alt stat membru; 

 în primăvara anului 2018, pe baza unei evaluări a legislației existente și sub rezerva unei evaluări a 
impactului, va elabora o inițiativă privind accesibilitatea și reutilizarea datelor publice și a datelor 
obținute prin finanțate din fonduri publice și va examina în continuare problema datelor deținute în 
sisteme private de interes public; 

 va analiza, de asemenea, în continuare oportunitatea definirii unor principii pentru a stabili cine este 
răspunzător pentru prejudiciile cauzate de produsele care utilizează date în mod intensiv;  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-dialogue-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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 va continua să analizeze necesitatea luării unor măsuri care să vizeze problemele emergente legate 
de date, astfel cum sunt identificate în Comunicarea din ianuarie 2017 cu privire la date, cum ar fi 
drepturile de acces la date. 

 
Procesul de consultare cu privire la economia datelor a confirmat relevanța și importanța tuturor măsurilor 
preconizate de către Comisie. 
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Rezultatele procesului de consultare 

 Localizarea datelor în scopuri de stocare și/sau de prelucrare (fluxul liber 
al datelor) 

Procesul de consultare s-a dovedit a fi util pentru activitatea Comisiei cu privire la localizarea datelor și la 
fluxul liber al datelor. Rezultatele îndeplinesc cu ușurință criteriile privind caracterul utilizabil în ceea ce 
privește numărul și diversitatea participanților, precum și calitatea răspunsurilor lor. Întrucât 88 % din cei 
380 de respondenți sunt asociați întreprinderilor sau organizațiilor care au fost de acord ca identitatea lor să 
fie publicată, a fost posibilă efectuarea de analize economice pentru anumite sectoare. Combinația cu 
rezultatele sesiunilor de dialog structurat cu statele membre permite dezvoltarea unei perspective 
echilibrate. 
 
Rezultatele consultării au permis cuantificarea unor aspecte legate de măsuri privind localizarea datelor. 
Majoritatea respondenților știu că există anumite restricții în ceea ce privește localizarea datelor; 
majoritatea au precizat că organizațiile lor sunt obligate să respecte astfel de restricții. 
 
Există un consens larg în rândul părților interesate cu privire la impactul cerințelor în materie de localizare a 
datelor; sunt foarte puțini cei care nu văd un astfel de impact. Pentru toate categoriile posibile de impact 
vizate de studiu, majoritatea respondenților au identificat un impact ridicat, iar alții un impact mediu. Câțiva 
au precizat că există un impact scăzut. În ceea ce privește aspectele specifice, se constată că impactul 
principal al localizării datelor se produce asupra costurilor, a lansării unui nou produs sau serviciu și la 
accesarea piețelor noi. Sunt suportate preponderent costuri administrative sau costuri asociate resurselor 
duplicate în diferite țări din UE. Marea majoritate a respondenților se referă la caracterul recurent al acestor 
costuri, unii menționând că acestea au un efect deosebit de dăunător asupra întreprinderilor nou-înființate 
și a IMM-urilor. Acest lucru este valabil cu precădere în cazul duplicării resurselor. Întreprinderile nou-
înființate și IMM-urile nu vor putea să concureze cu operatorii tradiționali în contextul costurilor crescute ca 
urmare a duplicării pe care sunt obligați să o efectueze. 
 
Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că restricțiile legate de localizarea datelor ar trebui să fie 
eliminate. Majoritatea IMM-urilor confirmă acest lucru, iar o mică parte pledează pentru contrariul. Fiind 
întrebați cum justifică restricțiile legate de localizare, respondenții au menționat securitatea publică, 
aplicarea legii, preocupări legate de date confidențiale și necesitatea controlării subcontractanților lor (de 
exemplu, subcontractanții care oferă servicii de stocare/prelucrare a datelor). 
 
Părțile interesate au identificat numeroase beneficii ca urmare a eliminării restricțiilor existente legate de 
localizarea datelor. În primul rând, conform celor menționate anterior, acestea au menționat reducerile de 
costuri, în mod concret condiții mai favorabile pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate care își 
desfășoară activitatea în Europa. De asemenea, acestea afirmă că o concurență mai puternică ar corecta 
denaturarea pieței care există în prezent (de exemplu, divergențele mari de la nivelul prețurilor în diferite 
țări ale UE). Un alt avantaj al liberei circulații a datelor ar fi o mai bună securitate a datelor, deoarece 
furnizorii unui anumit serviciu cloud ar putea efectua actualizări imediate de siguranță care ar fi în beneficiul 
utilizatorilor, indiferent de locul unde se află aceștia. În cele din urmă, respondenții cred că, prin eliminarea 
localizării datelor, UE ar transmite un semnal puternic comunității internaționale, încurajând libera circulație 
a datelor la nivel mondial. 
 
Consultarea a prezentat totodată situația activităților transfrontaliere de date. Puțin mai mult de jumătate 
dintre respondenți deja stochează și/sau prelucrează date în mai multe locuri de pe teritoriul UE. O analiză 
sectorială arată că în sectorul serviciilor financiare există un nivel mult mai ridicat de prelucrare și stocare a 
transfrontalieră a datelor și un nivel mai scăzut în sectorul public, iar cifrele pentru firmele din domeniul 
informatic și din industrie sunt similare cu media generală. Fiind întrebați de ce prelucrează și stochează date 
în mai multe țări ale UE, răspunsul cel mai frecvent al respondenților a fost „din motive operaționale 
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generale”. Unii clienți, cu precădere ai serviciilor informatice precum cloud computing, cer ca datele lor să fie 
stocate și prelucrate la nivel local. Principalele motive pentru aceasta sunt legate de incertitudinea cu privire 
la legalitatea stocării datelor în străinătate, de percepțiile privind restricțiile legate de localizarea datelor sau 
de necunoașterea normelor actuale ale UE. 
 
În ceea ce privește cea mai adecvată măsură care ar putea fi luată pentru a aborda restricțiile legate de 
localizarea datelor, cea mai mare susținere a fost acordată unui instrument legislativ, apoi unui ghid cu 
privire la stocarea/prelucrarea datelor pe teritoriul UE și transparentizarea restricțiilor. Alte opțiuni au fost 
mult mai puțin agreate. Unii respondenți au afirmat că ar fi adecvat să se combine un instrument legislativ cu 
un regim de transparență pentru restricțiile existente cu privire la localizarea datelor. 
 
În plus față de consultarea online, Comisia a organizat trei dialoguri structurate cu țările UE pentru a discuta 
cerințele actuale privind localizarea datelor și motivele care stau la baza acestora, precum și probleme care 
probabil ar trebui să fie abordate înainte de aplicarea principiului fluxului liber al datelor (cum ar fi 
securitatea datelor și disponibilitatea datelor în scopuri de reglementare). De asemenea, au fost organizate 
reuniuni bilaterale cu diverse țări ale UE. Dialogurile structurate au relevat un consens general cu privire la 
necesitatea existenței unui flux liber al datelor pe teritoriul UE, dacă se dorește transformarea Europei într-o 
economie a datelor. Primul dialog în acest sens s-a axat pe identificarea principalelor beneficii și provocări la 
nivelul mobilității datelor pe teritoriul UE. 

 
Principalele beneficii și oportunități identificate au fost: 
 creșterea economică; 
 un nivel crescut de concurență și inovare în UE; 
 o mai bună valorificare „transfrontalieră” a serviciilor din sectorul public; 
 promovarea și îmbunătățirea clarității juridice în UE. 

 
Principalele provocări și amenințări au fost:  

 lipsa de încredere reciprocă; 
 insecuritatea juridică în ceea ce privește normele aplicabile. 

 
Aceste constatări sunt strâns corelate cu concluziile consultării publice online, care a adus în discuție, de 
asemenea, provocările asociate insecurității juridice și lipsei de încredere. 

Cu ocazia celui de al doilea dialog structurat au fost discutate cadrele juridice actuale ale UE pentru libera 
circulație a datelor și au fost prezentate mai detaliat măsurile privind localizarea datelor identificate până în 
prezent în contextul respectiv. În general, participanții au constatat că este foarte dificil să parcurgă toate 
instrumentele juridice existente. Unii participanți au menționat că restricțiile legate de localizarea datelor, 
care sunt identificate în țara lor, sunt lipsite de claritate juridică și că obiectivul acestora nu este clar definit, 
ceea ce îngreunează testarea proporționalității. La acestea se adaugă afirmația conform căreia insecuritatea 
juridică este un factor determinant al restricțiilor problematice legate de localizarea datelor. 
 
Dintre cele 112 documente de poziție prezentate ca răspuns la consultarea publică, aproape toate 
documentele care au abordat problema localizării datelor au solicitat Comisiei să propună un regulament 
care să consacre prin lege fluxul liber al datelor, înlăturând astfel insecuritatea juridică. 
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Accesul la date și reutilizarea acestora  

Compararea rezultatelor consultării cu dovezi anterioare3 a relevat faptul că întreprinderile par să se implice 
mai mult în schimbul de date. Mai mult de jumătate dintre respondenți precizează faptul că depind într-o 
anumită măsură de date produse de alții. Trei sferturi dintre respondenți realizează schimburi de date într-o 
anumită măsură. Majoritatea transmit date numai în interiorul aceluiași grup economic sau unui 
subcontractant. Aproximativ o treime sunt implicați în schimburi de date mai ample, fie pe baza unor condiții 
de reutilizare relativ deschise, fie prin plata unei taxe de licență. 

Atunci când au fost întrebați despre obstacolele din calea schimbului de date, puțin mai mult de jumătate 
dintre respondenți au declarat că nu întâmpină dificultăți în obținerea de date de la alte întreprinderi. Cu 
toate acestea, aproape jumătate din companiile care utilizează date au declarat că au întâmpinat unele 
probleme în ceea ce privește accesarea datelor deținute de alții. Aproximativ o treime dintre respondenți 
cred că nici legislația în domeniul concurenței, nici legislația privind clauzele contractuale abuzive și nici 
practicile comerciale neloiale nu abordează pe deplin aceste probleme. Preocupările legate de accesul 
echitabil la resursele de date par a fi deosebit de mari pe piața serviciilor post-vânzare pentru autovehicule. 
Cu toate acestea, marile întreprinderi consideră că legislația în domeniul concurenței abordează în mod 
corespunzător probleme legate de abuzul de poziție dominantă. 

Deținătorii de date consideră că investițiile lor în colectarea datelor (capacități) sunt bine protejate, în 
special prin Directiva privind bazele de date și Directiva privind protecția secretelor comerciale, care nu 
necesită o reglementare suplimentară. 

Fiind întrebați în legătură cu poziția lor față de dezvoltarea viitoare a economiei datelor, practic toate părțile 
interesate au declarat că agreează obiectivul Comisiei de a asigura disponibilitatea mai multor date pentru a 
fi reutilizate. 

Însă majoritatea părților interesate fac apel la prudență în orice acțiune pe care ar putea să o întreprindă 
Comisia pentru a asigura disponibilitatea mai multor date pentru a fi reutilizate. 

Acestea susțin că lanțurile valorice ale datelor și modelele de afaceri bazate pe date sunt extrem de variate, 
astfel încât este dificil să se dezvolte soluții universale. Acest punct de vedere a fost larg împărtășit, de 
asemenea, de către statele membre reprezentate în cadrul unui atelier organizat în acest sens. Aproape 
toate societățile sau organizațiile de întreprinderi cred că libertatea contractuală ar trebui să prevaleze. 
Acest lucru ar fi util pentru adaptarea soluțiilor individuale la nevoile concrete ale situații economice. 
Contractele ar fi bazate pe încredere, ceea ce este indispensabil pentru schimbul de date. Unul dintre 
aspectele legate de dezvoltarea încrederii este transparența cu privire la modul în care vor fi stocate sau 
prelucrate datele, precum și scopurile în care acestea vor fi utilizate. De asemenea, deținătorii de date 
trebuie să se asigure că partenerul lor de afaceri respectă legislația privind protecția datelor și standarde 
corespunzătoare în materie de securitate cibernetică. În cele din urmă, întreprinderile trebuie să se asigure 
că investițiile în capacitățile de colectare a datelor (în special utilaje, instrumente sau dispozitive dotate cu 
senzori, conectate la internetul obiectelor) pot fi recuperate și acestea trebuie să protejeze informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial. 

Multe părți interesate au formulat observații, în cadrul reuniunilor și atelierelor, cu privire la faptul că 
problema esențială în schimbul de date între întreprinderi (B2B) a fost nu atât stabilirea entității care deține 
un „drept de proprietate” de un anumit fel asupra datelor, cât modul în care este organizat accesul. Acest 
punct de vedere a fost puternic susținut de un document al Centrului european de strategie politică și de 
contribuțiile primite din partea mediului academic. Ambele au susținut că trebuie să se facă o alegere de 
politică între a acționa în vederea creării unor drepturi de proprietate asupra datelor și a acționa în vederea 
deschiderii accesului la date mai mult. 

                                                           
3
 Conform documentului de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2017)2 care însoțește Comunicarea intitulată „Construirea 

unei economii europene a datelor”, COM(2017)9, p. 14. 
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Ideea instituirii unui drept de licență asupra datelor asociate utilajelor, instrumentelor sau dispozitivelor 
dotate cu senzori este așadar privită cu scepticism atunci când acesta este acordat în mod exclusiv fie 
producătorului de echipamente originale (OEM), fie utilizatorului unui utilaj, instrument sau dispozitiv dotat 
cu senzori. Părțile interesate consideră că este puțin probabilă realizarea obiectivului său declarat de 
facilitare a posibilității de realizare a schimburilor de date prin consolidarea statutului său juridic. 
Dimpotrivă, această posibilă cale de urmat ar întări de fapt controlul exercitat de titular asupra accesului la 
date, ar crea o situație de insecuritate juridică în aplicarea practică și astfel ar genera costuri suplimentare 
pentru tranzacționarea legală. Pe de altă parte, ideea unui drept de exploatare pentru licențierea utilizării 
datelor schimbate între OEM și utilizatorul unui utilaj, instrument sau dispozitiv dotat cu senzori a fost 
considerată relativ favorabilă. În mod specific, unii reprezentanți ai IMM-urilor susțin o astfel de soluție. 

În general, respondenții au avut o părere relativ favorabilă cu privire la obligarea deținătorilor de date de a 
acorda licențe pentru anumite date în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND). Pe de altă 
parte, o treime dintre respondenți, în special companii care dețin date, și-au exprimat îngrijorarea profundă 
față de această soluție. 

Calea de urmat „tehnică”, și anume încurajarea utilizării interfețelor de programare a aplicațiilor (API), a avut 
parte de cea mai mare susținere. Însă, așa cum au remarcat un număr semnificativ de respondenți, 
interfețele de programare a aplicațiilor constituie doar o parte dintre vehiculele prevăzute pentru schimbul 
de date și sunt utilizate atunci când companiile care dețin date au decis deja să facă schimb de date. 

Aproximativ jumătate dintre respondenți (peste sau puțin sub 50 %) au susținut celelalte căi de urmat 
propuse enumerate în chestionarul online (ghidul privind legislația UE, norme contractuale standard corelate 
cu clauze contractuale standard recomandate). În cadrul atelierului dedicat IMM-urilor, a existat într-o 
anumită măsură susținere pentru măsuri fără caracter normativ, cum ar fi clauzele contractuale model, 
pentru a menține costurile de tranzacționare la un nivel mai scăzut pentru participanții mai mici. Orientările 
CE privind accesul la date și schimbul de date au beneficiat de o amplă susținere în cadrul seminarului 
privind economia datelor din cadrul Adunării privind Agenda digitală 2017. Aceste soluții sunt privite cu 
scepticism de către o serie de respondenți, deoarece acestea nu sunt destul de eficace pentru unii, iar 
pentru alții acestea merg prea departe. În mod specific, normele contractuale standard, însă fără caracter 
obligatoriu, pentru situațiile B2B, corelate cu un mecanism de control al caracterului abuziv, au generat 
reacții împărțite în mod egal în rândul celor care susțin această soluție și al celor care nu sunt de acord cu 
aceasta. 

În ceea ce privește situațiile specifice fiecărui sector, atât participanții la Adunarea privind Agenda digitală, 
cât și participanții la atelierul dedicat IMM-urilor au susținut ideea creării unor medii de testare. 

Apelurile de intervenție pe piață au fost lansate cel mai vehement cu privire la accesul la datele de la bordul 
vehiculelor și la datele generate într-un mediu agricol inteligent: 

- În ceea ce privește accesul la datele de la bordul vehiculului, pozițiile părților interesate sunt destul 
de ferme. Producătorii de echipamente originale invocă mai multe motive pentru care părțile terțe trebuie 
să fie obligate să acceseze date prin intermediul unui server extern, nu direct din vehicul. Principalele date 
trebuie să fie legate de siguranța și securitatea vehiculului. Părțile interesate de pe piața post-vânzare 
(inclusiv, printre altele, piața serviciilor post-vânzare din domeniul autovehiculelor) sunt deosebit de 
preocupate de viabilitatea în continuare a modelelor de afaceri actuale și de oportunitățile de a dezvolta 
modele de afaceri cu totul noi. În cadrul atelierelor dedicate IMM-urilor și industriei inteligente, acest sector 
a pledat vehement în favoarea intervenției de reglementare. 

- În sectorul agricol, 77 % dintre participanții la un atelier organizat de Parteneriatul european pentru 
inovare în domeniul agricol (PEI-AGRI) au fost de părere că producătorul de date (fermier, întreprindere 
producătoare de alimente etc.) ar trebui să aibă dreptul de a decide cine are acces la datele generate.  

Unele întreprinderi din sectorul reviziilor și al reparațiilor se tem de apariția unor perturbații ca urmare a 
comercializării de aparate de uz casnic și industrial pe internetul obiectelor. Din punctul lor de vedere, 
producătorii de echipamente originale ar putea fi tentați să își adapteze contractele de servicii ca urmare a 
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unei mai bune cunoașteri a nevoilor clienților, pe baza datelor de feedback primite în legătură cu astfel de 
aparate. 

Ideea de a permite accesul autorităților publice la date deținute de companii în scopul aplicării politicii 
publice a fost, de asemenea, considerată relativ favorabilă în special în ceea ce privește reutilizarea acestora 
în scopuri clar definite (prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică, accesul din partea birourilor de 
statistică sau în scopuri de cercetare științifică finanțată din fonduri publice). Însă o treime dintre 
respondenți nu au fost deloc de acord cu aceasta. Multe companii au afirmat că un astfel de acces la date ar 
trebui să fie compensat în mod echitabil, ținându-se cont de investițiile realizate în colectarea de date sau în 
adaptarea datelor care ar fi necesare înainte ca datele respective să poată fi utilizate de către autoritățile 
publice (de exemplu, convertirea datelor în formate relevante, anonimizarea datelor cu caracter personal 
sau a informațiilor comerciale confidențiale). 

 

Răspundere 

Obiectivul acestei secțiuni a fost de a colecta informații cu privire la provocările legate de răspunderea extra-
contractuală și cea contractuală în contextul produselor și serviciilor din cadrul internetului obiectelor, al 
sistemelor autonome și al roboticii avansate. Cu toate că s-a recurs la mai multe instrumente de implicare 
(studii, ateliere, consultări publice online), se consideră că sunt necesare consultări suplimentare. 

Cu toate că, în general, entuziasmul pentru schimbarea regimului actual privind răspunderea este limitat, 
unele părți interesate, în special din rândul consumatorilor, consideră că o revizuire generală este benefică și 
necesară. 

Marea majoritate a producătorilor care au participat la consultări nu au avut cunoștință de probleme 
specifice și nici nu au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește răspunderea în contextul produselor și 
serviciilor din cadrul internetului obiectelor, al sistemelor autonome și al roboticii avansate. Foarte puțini 
dintre aceștia au întâmpinat probleme legate de clasificarea produselor și serviciilor din cadrul internetului 
obiectelor, a sistemelor autonome și a roboticii avansate ca fiind produse și servicii sau nu au întâmpinat 
probleme semnificative în acest domeniu. 

Foarte puțini dintre consumatorii implicați au suferit prejudicii. Principalele probleme menționate în 
documentele de poziție trimise de către organizațiile de consumatori și firmele de avocatură sunt 
dificultatea de a dovedi, din poziția de consumator, că un produs este defect, stabilindu-se o legătură 
cauzală între defect și prejudiciu, și faptul că se impune aplicarea unei definiții restrânse a prejudiciului. 
Aceste documente evidențiază totodată problema dovedirii faptului că un software nu oferă siguranța la 
care consumatorii au dreptul să se aștepte. 

În ceea ce privește tipurile de prejudicii suferite care nu sunt acoperite de actuala Directivă privind 
răspunderea pentru produsele cu defect, foarte puțini respondenți au menționat „pierderile asociate 
ocaziilor ratate” sau „pierderile pur economice”. Având în vedere numărul limitat de răspunsuri, nu a existat 
nicio dovadă clară cu privire la valoarea tipică a pierderii. 

În general, se pare că prejudiciile produse în contextul produselor și al serviciilor din cadrul internetului 
obiectelor, al sistemelor autonome și al roboticii avansate sunt foarte rare. Această situație se poate datora 
faptului că produsele și serviciile din cadrul internetului obiectelor sunt noi pentru consumatori și că acestea 
prezintă un nivel redus de pătrundere pe piață. 

Dată fiind experiența limitată a respondenților în ceea ce privește prejudiciile efective în contextul 
produselor și serviciilor din cadrul internetului obiectelor, al sistemelor autonome și al roboticii avansate, nu 
rezultă în mod clar cine ar trebui să fie răspunzător în cazul în care astfel de produse și servicii se dovedesc a 
fi defecte. Respondenții susțin în mod egal răspunderea solidară a tuturor părților care contribuie la un 
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produs, răspunderea individuală a producătorului fiecărei componente sau răspunderea producătorului 
final/al integratorului de sistem. 

Unele asociații ale consumatorilor au afirmat că, deoarece ar putea fi extrem de dificil pentru consumatorii 
finali să identifice componenta unui dispozitiv inteligent care s-a defectat, aceștia ar trebui să fie în măsură 
să își trimită cererile de despăgubire producătorilor finali. Unii respondenți au solicitat instituirea unor 
sisteme noi de gestionare a riscurilor pentru a maximiza beneficiile globale pentru societate și a reduce la 
minimum costurile totale.  

Punctele de vedere cu privire la sistemul de răspundere preferat sunt împărțite. Unii respondenți au afirmat 
că, în contextul produselor și serviciilor din cadrul internetului obiectelor, al sistemelor autonome și al 
roboticii avansate, răspunderea ar putea fi abordată în mod corespunzător prin intermediul contractelor, 
același număr de respondenți având însă un punct de vedere opus. Mult mai mulți respondenți au considerat 
că soluțiile contractuale abordează această problemă, cel puțin parțial. Dintre cele 50 de documente de 
poziție care au abordat problema răspunderii, în 32 s-a declarat că actualul cadru de răspundere este 
adecvat pentru a face față provocărilor asociate noilor tehnologii, cum ar fi internetul obiectelor și sistemele 
autonome. În opt dintre acestea s-a făcut apel la revizuirea cadrului actual, iar în celelalte s-a discutat despre 
răspundere, fără a se conchide că este necesară o revizuire. 

Au fost prezentate mai multe constatări suplimentare generate în cadrul altor ateliere și studii: 

 Este mai dificil (și, probabil, mai puțin semnificativ) să se facă distincția între servicii și produse în 
cazul în care sunt vizate tehnologii precum internetul obiectelor, sistemele autonome și robotica 
avansată. Acest lucru îngreunează interpretarea și aplicarea legislației, în special deoarece există o 
legislație a UE cu privire la răspunderea pentru produse, dar nu și cu privire la răspunderea pentru 
servicii. De exemplu, nu este clar în ce măsură software-ul sau datele digitale (considerate a fi 
distincte de un operator de transport material) pot fi considerate drept „produse” pe teritoriul UE 
sau cum se evaluează ofertele complexe care conțin atât componente de produse, cât și 
componente software, posibil provenind de la producători diferiți. 

 O altă problemă se referă la noțiunile de „defect” și „siguranță a produselor”, care sunt corelate în 
mod tradițional cu așteptările utilizatorului în ceea ce privește siguranța. Cu cât se iau mai multe 
măsuri pentru siguranță, cu atât este posibil să apară mai puține probleme legate de performanță 
sau probleme funcționale pe parcursul duratei de viață a produsului. Cum ar trebui să fie aceasta 
apreciată în cazul sistemelor autonome și al roboticii avansate atunci când un produs (sau serviciu 
asociat unui produs) începe să se comporte în mod imprevizibil, posibil riscant? În prezent, problema 
siguranței implică, de asemenea, rolul în schimbare al utilizatorilor de produse și servicii, care 
contribuie acum la menținerea și dezvoltarea sistemelor prin mijloace precum actualizarea software-
ului sau „instruirea” produselor și aplicațiilor. Directiva privind echipamentele radio abordează 
aspecte legate de provocările în materie de inovare care țin de interconectivitatea și 
interoperabilitatea produselor sau a sistemelor. 

 Atunci când este vorba despre tehnologii complexe și compuse care combină produse și servicii, ar 
putea fi dificil să se atribuie răspunderea în caz de prejudiciu (mai exact, să se dovedească existența 
unei defect și legătura dintre prejudiciu și defect). În contextul roboticii și al internetului obiectelor, 
această complexitate ar putea submina protecția consumatorilor. 

 Trebuie recunoscut, de asemenea, că există legi complementare care afectează aspectele legate de 
răspundere într-un anumit ecosistem, cum ar fi legile privind dronele sau regulile de circulație 
pentru automobilele autonome. Aceasta poate conduce la o fragmentare a abordărilor privind 
răspunderea în toate țările UE. 

 

Rezultatele implicării la nivel sectorial a părților interesate din domeniul automobilelor, al serviciilor pentru 
întreprinderi, al lanțului de aprovizionare cu alimente și băuturi, al ingineriei mecanice și al dispozitivelor 
medicale au arătat că marea majoritate a părților interesate (39 din cele 40 de asociații participante și 6 din 
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9 întreprinderi) au considerat că actualul cadru în materie de răspundere este adecvat pentru abordarea 
tehnologiilor emergente, cum ar fi produsele și serviciile din cadrul internetului obiectelor, sistemele 
autonome și robotica avansată. 

Chiar dacă se recunoaște importanța aspectelor legate de răspundere, progresele înregistrate la nivel 
individual în țările din UE prezintă un caracter foarte eterogen. Mesaj principal al acestora a fost că orice 
inițiativă la nivel european ar trebui să fie discutată în continuare și analizată cu atenție înainte de a se avea 
în vedere vreo modificare a cadrului legislativ existent. O analiză ulterioară a situației ar trebui să constituie 
o prioritate, la fel ca și susținerea întreprinderilor inovatoare care au întâmpinat deja aceste obstacole 
emergente precum insecuritatea juridică, uneori prin îndrumare juridică și clarificare la nivel legislativ. În 
plus, unele țări din UE au încurajat CE să gândească dincolo de compartimentarea politicilor, să se gândească 
la politici sectoriale — astfel cum s-a procedat în cazul automobilelor conectate — și să considere problema 
răspunderii ca fiind una orizontală. 

 

Portabilitatea datelor fără caracter personal, interoperabilitate, standarde 

Portabilitate 
 
Aproximativ un sfert dintre respondenții care au participat la consultarea publică online s-au declarat 
nemulțumiți de condițiile în care au posibilitatea de a porta date. Aproximativ o treime dintre respondenți 
pretind că au întâmpinat dificultăți la portarea datelor. Însă, analizând răspunsurile primite din partea IMM-
urilor, situația se schimbă. Majoritatea respondenților care sunt IMM-uri și care au intenționat să schimbe 
furnizorii de servicii cloud au declarat că au întâmpinat probleme în acest sens. Majoritatea au afirmat că 
opțiunea de portare a datelor fără caracter personal este un factor important. În ansamblu, respondenții din 
fiecare categorie sunt de acord că ar trebui luate măsuri pentru a facilita portabilitatea datelor fără caracter 
personal. Aceștia preconizează că aceasta va fi o problemă în viitor. 
 
În ceea ce privește posibilitatea Comisiei de a introduce drepturi bazate pe principii la portabilitatea datelor 
în contextul schimbării furnizorului de servicii cloud, mulți respondenți au o opinie pozitivă, inclusiv cei din 
sectoarele industriale precum transporturile, energia și utilitățile. Respondenții din sectorul financiar și din 
mediul academic au avut o atitudine pozitivă prudentă. Anumite țări, inclusiv Franța și Estonia, au manifestat 
interes față de introducerea de drepturi legale la portabilitate. 
 
Părțile interesate din comunitatea serviciilor cloud și-au exprimat, de asemenea, punctul de vedere în cadrul 
unui atelier pe tema schimbării furnizorilor de servicii cloud. Principalele provocări tehnice menționate au 
fost lipsa de standardizare pentru portabilitatea aplicațiilor, problemele legate de formatul datelor, 
dificultățile legate de identificarea/exportul datelor și metadatelor, precum și timpul estimat necesar pentru 
achiziția și transferul de date. Principalele obstacole juridice menționate au fost preocupările legate de 
protecția datelor, lipsa unor planuri de ieșire și perioada de păstrare a datelor. Aspectele economice sunt, de 
asemenea, de interes pentru utilizatorii serviciilor cloud, care adesea suportă întregul cost asociat schimbării 
furnizorului de servicii cloud. Participanții au avut, în general, o atitudine pozitivă față de introducerea unui 
drept legal în UE. În plus, aceștia au menționat posibilitatea elaborării unor coduri de conduită pentru 
întreprinderi și depunerea de eforturi pentru asigurarea transparenței interfețelor de programare a 
aplicațiilor. 
 
Cu privire la introducerea unor drepturi de portabilitate cu caracter general (nu specifice, pe servicii cloud), 
mulți sugerează ca mai întâi să se observe cum este aplicat în practică dreptul introdus la articolul 20 din 
Regulamentul general privind protecția datelor. Mulți respondenți se referă la dificultatea de a separa datele 
fără caracter personal de datele cu caracter personal. Ca răspuns la acest drept cu caracter mai general, 
mulți respondenți din rândul întreprinderilor și al organizațiilor mari susțin că cel mai bine ar fi ca 
implementarea portabilității datelor să fie lăsată în sfera soluțiilor contractuale sau tehnice și a activităților 
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din industrie care vizează standardele, precum și a dezvoltării de competențe pentru întreprinderile nou-
înființate și IMM-uri. 
 
Mulți respondenți s-au concentrat asupra aspectelor legate de Business-to-Consumer (B2C) în domeniul 
portabilității datelor, deși Comunicarea privind construirea unei economii europene a datelor se axează în 
mod clar pe aspecte B2B. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că, în cadrul dezbaterii publice, atenția 
consumatorilor/persoanelor vizate a fost îndreptată cu precădere asupra aspectelor legate de portabilitate. 
 
Mai mult, atitudinile față de portabilitatea datelor pot fi diferite de la un sector la altul. Participanții la 
atelierul agricole din aprilie 2017 au declarat că portabilitatea datelor ar trebui să constituie o funcție 
esențială și gratuită a oricărei platforme, care să permită producătorilor să își transfere datele pe platforme 
concurente sau diferite. 
 
 

Interoperabilitate și standarde  
Interoperabilitatea este o problemă stringentă pentru mulți dintre respondenții la consultarea publică 
online, și există un consens cu privire la necesitatea introducerii unor standarde în materie de 
interoperabilitate.  
 
Majoritatea respondenților dintre utilizatorii de servicii cloud preferă soluții conforme cu standardele și, în 
general, de asemenea cu standarde deschise. Au fost date numeroase exemple de standarde relevante 
pentru cloud computing, inclusiv standarde privind accesul, formatele de date, securitatea serviciilor cloud, 
protecția datelor și interfețele de programare a aplicațiilor. Principalele motive pentru care se solicită soluții 
conforme cu standardele sunt securitatea și protecția datelor și a vieții private. 
 
Între măsurile tehnice pentru facilitarea accesului la date și facilitatea descoperirii, s-a acordat prioritate 
schemelor comune de metadate. Mai mulți respondenți ar prefera o îmbunătățire a standardelor existente 
în loc să se definească altele noi, însă mulți salută și emiterea de recomandări pentru punerea în aplicare a 
priorităților lor. În ceea ce privește instrumentele juridice, majoritatea respondenților optează pentru 
orientări, care sunt urmate de reglementarea la nivelul UE și acțiunile de susținere. 
 
Analizând observațiile prezentate în secțiunile deschise din chestionar și documentele de poziție primite, 
mulți consideră că elaborarea de standarde ar trebui lăsată în seama industriei sau că Comisia ar trebui să își 
îndrepte atenția asupra activității existente în materie de standarde (orizontale și sectoriale) înainte de a lua 
alte măsuri. Mulți respondenți preferă să se identifice soluții tehnice la problemele legate de economia 
datelor, în locul soluțiilor juridice sau de politică. Rezultatele implicării părților interesate la nivel sectorial 
confirmă acest lucru.   
 

 
 


