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Operatorul unui motor de căutare nu este obligat să efectueze dezindexarea în 
ansamblul versiunilor motorului său de căutare 

El este însă obligat să o efectueze în versiunile care corespund ansamblului statelor membre și să 
instituie măsuri care să descurajeze utilizatorii de internet de la a avea acces, dintr-unul din statele 

membre, la linkurile în cauză care figurează în versiunile din afara Uniunii ale acestui motor 

Printr-o decizie din 10 martie 2016, președinta Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți, „CNIL”, Franța) a aplicat o sancțiune de 
100 000 de euro împotriva Google Inc. ca urmare a refuzului acesteia, atunci când admite o cerere 
de dezindexare, de a o aplica la ansamblul extensiilor numelui de domeniu al motorului său de 
căutare. 

Google Inc., pusă în întârziere de CNIL, la 12 mai 2015, să întindă dezindexarea la toate 
extensiile, a refuzat să se conformeze și s-a limitat să elimine linkurile în cauză doar din rezultatele 
afișate ca răspuns la căutări efectuate plecând de la numele de domeniu care corespund 
declinărilor motorului său de căutare în statele membre. Google Inc. a solicitat Conseil d’État 
(Consiliul de Stat, Franța) anularea deciziei din 10 martie 2016. Ea consideră astfel că dreptul la 
dezindexare nu implică în mod necesar eliminarea linkurilor în litigiu, fără limitare geografică, din 
ansamblul numelor de domeniu ale motorului său. 

Conseil d’État a sesizat Curtea de Justiție cu mai multe întrebări preliminare prin care urmărea să 
se stabilească dacă normele dreptului Uniunii de protecție a datelor cu caracter personal1 trebuie 
interpretate în sensul că, atunci când operatorul unui motor de căutare admite o cerere de 
dezindexare, el este obligat să efectueze această dezindexare în ansamblul versiunilor motorului 
său sau dacă, dimpotrivă, este obligat să o realizeze doar în versiunile acestuia care corespund 
ansamblului statelor membre sau chiar numai în versiunea care corespunde statului membru de 
reședință al beneficiarului dezindexării. 

În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea începe prin a aminti că a statuat deja2 că operatorul unui 
motor de căutare este obligat să elimine de pe lista de rezultate, afișată în urma unei căutări 
efectuate plecând de la numele unei persoane, linkurile către paginile de internet publicate de terți 
și care conțin informații referitoare la această persoană și în ipoteza în care acest nume sau 
aceste informații nu sunt șterse în prealabil sau simultan de pe paginile de internet respective, iar 
aceasta, dacă este cazul, chiar dacă publicarea lor în sine pe paginile menționate este legală. 

Curtea constată în continuare că sediul de care dispune Google Inc. pe teritoriul francez 
desfășoară activități, în special comerciale și publicitare, care sunt indisolubil legate de prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată pentru nevoile funcționării motorului de căutare vizat și, pe 
de altă parte, că trebuie să se considere că acest motor de căutare, ținând seama printre altele de 

                                                 
1
 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, 
Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10) și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 
2016, L 119, p. 1, rectificare în JO 2018, L 127, p. 2). 
2
 Hotărârea din 13 mai 2014, Google Spain și Google, C-131/12 (a se vedea CP 70/14). 
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existența unor pasarele între diferitele sale versiuni naționale, efectuează o prelucrare de date cu 
caracter personal unică în cadrul activităților sediului francez al Google Inc. O asemenea situație 
intră, așadar, în domeniul de aplicare al legislației Uniunii în materie de protecție a datelor cu 
caracter personal. 

Curtea subliniază că, într-o lume globalizată, accesul utilizatorilor de internet, în special al celor 
care se află în afara Uniunii, la indexarea unui link care trimite la informații cu privire la o persoană 
al cărei centru de interese este situat în Uniune este astfel susceptibil să producă asupra acesteia 
efecte imediate și substanțiale chiar în cadrul Uniunii, astfel încât o dezindexare mondială ar fi de 
natură să satisfacă pe deplin obiectivul de protecție vizat de dreptul Uniunii. Ea precizează însă că 
numeroase state terțe nu cunosc dreptul la dezindexare sau adoptă o abordare diferită față de 
acest drept. Curtea adaugă că dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept 
absolut, ci trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității. În plus, 
echilibrul dintre dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, pe 
de o parte, și libertatea de informare a utilizatorilor de internet, pe de altă parte, este susceptibil să 
varieze în mod semnificativ la nivel mondial. 

Or, din texte nu reiese că legiuitorul Uniunii a efectuat o asemenea evaluare comparativă în ceea 
ce privește întinderea unei dezindexări în afara Uniunii și nici că a ales să confere drepturilor 
individuale o întindere care ar depăși teritoriul statelor membre. Nu reiese nici că ar fi intenționat să 
impună unui operator precum Google o obligație de dezindexare care privește de asemenea 
versiunile naționale ale motorului său de căutare care nu corespund statelor membre. În plus, 
dreptul Uniunii nu prevede instrumente și mecanisme de cooperare în ceea ce privește întinderea 
unei dezindexări în afara Uniunii. 

Astfel, Curtea concluzionează că, în stadiul actual, nu există pentru operatorul unui motor de 
căutare care admite o cerere de dezindexare formulată de persoana vizată, eventual ca 
urmare a unei somații a unei autorități de supraveghere sau a unei autorități judiciare dintr 
un stat membru, o obligație care decurge din dreptul Uniunii de a efectua o asemenea 
dezindexare în ansamblul versiunilor motorului său. 

Dreptul Uniunii obligă însă operatorul unui motor de căutare să efectueze o asemenea 
dezindexare în toate versiunile motorului său care corespund ansamblului statelor membre 
și să ia măsuri suficient de eficiente pentru a asigura o protecție efectivă a drepturilor 
fundamentale ale persoanei vizate. Astfel, o asemenea dezindexare trebuie, dacă este necesar, să 
fie însoțită de măsuri care permit efectiv să se împiedice sau, cel puțin, să se descurajeze în mod 
serios utilizatorii de internet care efectuează o căutare pe baza numelui persoanei vizate din unul 
dintre statele membre de la a avea acces, prin intermediul unei versiuni a acestui motor „din afara 
Uniunii”, la linkurile care fac obiectul cererii de dezindexare. Instanța națională va trebui să verifice 
că măsurile instituite de Google Inc. îndeplinesc aceste cerințe. 

În sfârșit, Curtea constată că deși dreptul Uniunii nu impune, în stadiul actual, o dezindexare în 
ansamblul versiunilor motorului de căutare, nici nu o interzice. Prin urmare, autoritățile statelor 
membre rămân competente să efectueze, în raport cu standardele naționale de protecție a 
drepturilor fundamentale, o evaluare comparativă între, pe de o parte, dreptul persoanei vizate la 
respectarea vieții sale private și la protecția datelor cu caracter personal care o privesc și, pe de 
altă parte, dreptul la libertatea de informare, și, în urma acestei evaluări comparative, să impună, 
dacă este cazul, operatorului acestui motor de căutare să procedeze la o dezindexare privind 
ansamblul versiunilor motorului menționat. 

 

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care 
sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui 
act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze 
cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe 
naționale care sunt sesizate cu o problemă similară. 
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