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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament
del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la
protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions
electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre
la privacitat i les comunicacions electròniques).
Publicació de la iniciativa (BOPC 337, 21.02.2017, p. 24)
Publicació obertura termini presentació observacions (BOPC 337, 21.02.2017,
p. 56)
Termini pels grups parlamentaris per presentar observacions:
7.3.2017; 12:00h.
Sessió prevista d’aprovació del Dictamen: 9.3.2017
Finiment del termini per enviar a la Comissió Mixta de la Unió
Europea: 15.03.2017

0. PROPOSTA PRESENTADA
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en
el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la
Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas)
Documents de treball dels serveis de la Comissió
SWD(2017) 3 final - 2017/03 (COD) (1/3, 2/3 i 3/3). COMMISSION STAFF
WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
concerning the respect for private life and the protection of personal data in
electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation
on Privacy and Electronic Communications)
SWD(2017) 4 final. DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA
COMISIÓN. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO que acompaña al
documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en
el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la
Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas)
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SWD(2017) 5 final. Ex-post REFIT evaluation of the ePrivacy Directive
2002/58/EC
SWD(2017) 6 final. Executive Summary of the Ex-post REFIT evaluation of
the ePrivacy Directive
1. MARC JURÍDIC
1.1

Normativa vigent

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre
la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p.
37). [Text consolidat]
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88).
1.2

Competències de la Unió Europea

Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)
Article 16 (antic article 286 TCE)
1. Qualsevol persona té dret a la protecció de les dades de caràcter
personal que la concerneixen.
2. El Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el
procediment legislatiu ordinari, fixen les normes sobre la protecció de les
persones físiques respecte al tractament de les dades de caràcter personal
per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió, i també pels
estats membres en l’exercici d’activitats compreses en l’àmbit d’aplicació
del dret de la Unió, i sobre la lliure circulació d’aquestes dades.
L’observança d’aquestes normes està subjecta al control d’autoritats
independents.
Les normes adoptades en virtut d’aquest article són sens perjudici de les
normes específiques que estableix l’article 39 del Tractat de la Unió
Europea.
Article 114 (antic article 95 TCE)
1. Llevat que els tractats ho disposin altrament, les disposicions següents
s’apliquen per a assolir els objectius que enuncia l’article 26. El Parlament
Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el procediment
legislatiu ordinari i amb la consulta prèvia al Comitè Econòmic i Social,
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adopten les mesures relatives a l’aproximació de les disposicions
legislatives, reglamentàries i administratives dels estats membres que
tenen per objecte l’establiment i el funcionament del mercat interior.
2. L’apartat 1 no s’aplica a les disposicions fiscals, ni a les disposicions
relatives a la lliure circulació de persones, ni a les disposicions relatives als
drets i interessos dels treballadors assalariats.
3. La Comissió, en les seves propostes en virtut de l’apartat 1 en matèria
de salut, seguretat, protecció del medi ambient i protecció dels
consumidors, pren com a base un nivell de protecció elevat, tenint en
compte particularment qualsevol evolució nova basada en fets científics.
En el marc de les competències respectives, el Parlament Europeu i el
Consell s’esforcen també per assolir aquest objectiu.
4. Si, després de l’adopció d’una mesura d’harmonització pel Parlament
Europeu i el Consell, pel Consell o per la Comissió, un estat membre
considera necessari de mantenir disposicions nacionals justificades per les
exigències importants a què fa referència l’article 36 o per exigències
relatives a la protecció del medi ambient o de l’entorn laboral, l’estat
membre de què es tracti les notifica a la Comissió, indicant els motius per
a mantenir-les.
5. Així mateix, sens perjudici de l’apartat 4, si després de l’adopció d’una
mesura d’harmonització pel Parlament Europeu i el Consell, pel Consell o
per la Comissió, un estat membre considera necessari introduir
disposicions nacionals basades en noves proves científiques relatives a la
protecció del medi ambient o de l’entorn laboral per raó d’un problema
específic d’aquest estat membre, sorgit després de l’adopció de la mesura
d’harmonització, l’estat membre de què es tracti notifica a la Comissió les
disposicions que pretén adoptar i els motius per a adoptar-les.
6. En el termini de sis mesos a comptar de les notificacions a què fan
referència els apartats 4 i 5, la Comissió aprova o rebutja les disposicions
nacionals en qüestió després d’haver verificat si són o no un mitjà de
discriminació arbitrària o una restricció encoberta del comerç entre estats
membres i si constitueixen o no un obstacle per al funcionament del mercat
interior.
Si no hi ha decisió de la Comissió en aquest termini, les disposicions
nacionals a què fan referència els apartats 4 i 5 es consideren aprovades.
Quan ho justifiqui la complexitat de la qüestió, i si no hi ha riscos per a la
salut humana, la Comissió pot notificar a l’estat membre de què es tracti
que el termini a què fa referència el present apartat es pot prorrogar per
un nou període de fins a sis mesos.
7. Quan, en virtut de l’apartat 6, un estat membre és autoritzat a mantenir
o a introduir disposicions nacionals com a excepció a una mesura
d’harmonització, la Comissió estudia immediatament si és pertinent de
proposar una adaptació d’aquesta mesura. 8. Quan un estat membre
plantegi un problema específic de salut pública en un àmbit que ha estat
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objecte de mesures d’harmonització prèvies, n’informa la Comissió, la qual
examina immediatament si cal proposar les mesures adequades al Consell.
9. Com a excepció al procediment que determinen els articles 258 i 259,
la Comissió i qualsevol estat membre poden recórrer directament al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea si consideren que un altre estat
membre fa un ús abusiu de les facultats a què fa referència el present
article.
10. Les mesures d’harmonització damunt esmentades inclouen, en els
casos pertinents, una clàusula de salvaguarda que autoritza els estats
membres a adoptar, per un o diversos dels motius no econòmics a què fa
referència l’article 36, mesures provisionals subjectes a un procediment de
control de la Unió.

Tractat de la Unió Europea
Article 290
1. Un acte legislatiu pot delegar a la Comissió el poder d’adoptar actes no
legislatius d’abast general que completin o modifiquin determinats
elements no essencials de l’acte legislatiu.
Els actes legislatius delimiten de manera expressa els objectius, el
contingut, l’abast i la durada de la delegació de poder. Els elements
essencials d’un àmbit es reserven a l’acte legislatiu i, per tant, no poden
ésser objecte d’una delegació de poder.
2. Els actes legislatius fixen explícitament les condicions a què resta
subjecta la delegació, que poden ésser les següents:
a) el Parlament Europeu o el Consell poden decidir de revocar la delegació;
b) l’acte delegat només pot entrar en vigor si, en el termini fixat per l’acte
legislatiu, el Parlament Europeu o el Consell no han formulat objeccions.
Als efectes de les lletres a) i b), el Parlament Europeu es pronuncia per la
majoria dels membres que el componen i el Consell es pronuncia per
majoria qualificada.
3. El títol dels actes delegats ha de contenir l’adjectiu «delegat» o
«delegada».
Article 291
1. Els estats membres adopten totes les mesures de dret intern necessàries
per a executar els actes jurídicament vinculants de la Unió.
2. Quan es requereixen condicions uniformes d’execució dels actes
jurídicament vinculants de la Unió, aquests actes confereixen
competències d’execució a la Comissió o, en casos específics degudament
justificats i en els casos que estableixen els articles 24 i 26 del Tractat de
la Unió Europea, al Consell.
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3. Als efectes de l’apartat 2, el Parlament Europeu i el Consell, per mitjà
de reglaments adoptats de conformitat amb el procediment legislatiu
ordinari, estableixen prèviament les normes i els principis generals relatius
a les modalitats de control per part dels estats membres de l’exercici de
les competències d’execució per la Comissió.
4. El títol dels actes d’execució ha de contenir l’expressió «d’execució».

1.3

Competències afectades de la Generalitat de Catalunya

Estatut d´Autonomia de Catalunya (EAC)
Article 156. Protecció de dades de caràcter personal
Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de
protecció de dades de caràcter personal que, respectant les garanties dels
drets fonamentals en aquesta matèria, inclou en tot cas:
a) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de
caràcter personal creats o gestionats per les institucions públiques de
Catalunya, l’Administració de la Generalitat, les administracions locals de
Catalunya, les entitats autònomes i les altres entitats de dret públic o privat
que depenen de les administracions autonòmica o locals o que presten
serveis o acompleixen activitats per compte propi per mitjà de qualsevol
forma de gestió directa o indirecta, i les universitats que integren el
sistema universitari català.
b) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de
caràcter personal privats creats o gestionats per persones físiques o
jurídiques per a l’exercici de les funcions públiques amb relació a matèries
que són competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, si el
tractament s’efectua a Catalunya.
c) La inscripció i el control dels fitxers i els tractaments de dades que creïn
o gestionin les corporacions de dret públic que exerceixin llurs funcions
exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya.
d) La constitució d’una autoritat independent, designada pel Parlament,
que vetlli per garantir el dret a la protecció de les dades personals en
l’àmbit de les competències de la Generalitat.
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2. FONTS COMPLEMENTÀRIES

2.1 Unió Europea
Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de
12.1.2001, pp. 1-22).
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se
modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la
Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316
de 14.11.2012, pp. 12-33).
COM(2015) 192 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa.
COM(2016) 590 final. Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO
por la que se establece el Código Europeo de las
Comunicaciones Electrónicas (Refundición)
COM(2016) 590 final. ANNEXES 1 to 11
COM(2017) 010 final - 2017/03 (COD). Propuesta de REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el respeto de la vida privada
y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones
electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)

2.2 Espanya
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
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Catalunya

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(DOGC núm.5731 de 8.10.2010).
Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003)
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