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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută în mod expres prezentul regulament și obiectivul său de a armoniza 
suplimentar protecția datelor în Uniunea Europeană (UE). 

Prezentul aviz are următorul obiectiv: este evident faptul că o protecție europeană 
cuprinzătoare a datelor angajaților nu poate fi reglementată printr-un singur articol. Mai 
degrabă este vorba despre stabilirea unor fundamente. Pentru a realiza o autentică piață 
europeană internă și a muncii se poate examina în continuare posibilitatea de a reglementa la 
nivel european protecția datelor angajaților. Acest lucru ar fi posibil în temeiul articolului 288 
din TFUE.

Deși o mare parte a prelucrării datelor în UE se referă la raporturile de muncă, regulamentul 
acordă doar un spațiu limitat protecției datelor angajaților. În plus, nivelul de abstractizare al 
reglementului îngreunează adesea reinterpretarea normelor în contextul ocupării forței de 
muncă.

Raportoarea consideră că se poate ține cont cel mai bine de provocările privind protecția 
datelor angajaților din prezentul regulament prin axarea avizului pe articolul 82. Aceasta oferă 
posibilitatea unei extinderi de fond și a unificării diferitelor articole relevante privind protecția 
datelor din cuprinsul regulamentului. 

Articolul 82 alineatul (1) și considerentul 124

În forma sa actuală, și mai ales în domeniul protecției datelor angajaților, prezentul 
regulament poate oferi doar un nivel minim de protecție. Fiecare stat membru trebuie să aibă 
în continuare posibilitatea de a stabili standarde mai favorabile pentru angajați. De asemenea, 
ar trebui să fie posibilă stabilirea unor astfel de standarde în acordurile colective. Formularea 
„în limitele prezentului regulament” trebuie respinsă din mai multe motive. În primul rând, 
aceasta contravine derogării generale de la articolul 82 și ar putea conduce, în conjuncție cu 
actele delegate propuse de Comisie la articolul 82, la o situație extrem de confuză. În al doilea 
rând, acest lucru ar putea însemna în cel mai rău caz că statele membre nu pot adopta norme 
mai ambițioase. În fine, această formulare pare să fie aleasă în mod arbitrar aici, deoarece în 
alte dispoziții de excepție, cum ar fi în domeniul presei, nu se prevede o astfel de restricție.

Articolul 82 alineatul (1a) 

Dat fiind faptul că Comisia nu a prezentat o propunere proprie privind protecția datelor 
angajaților și având în vedere puținele puncte de fond privind protecția datelor angajaților din 
cuprinsul regulamentului, este necesar să se stabilească câteva standarde minime europene 
referitoare la nivelul de protecție. Cele patru subpuncte prezentate aici trebuie privite nu ca o 
listă definitivă, ci ca un fundament pentru o legislație europeană cuprinzătoare în materie de 
protecție a datelor.

Articolul 82 alineatul (1b)
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Responsabilul cu protecția datelor are un rol extrem de important. De aceea, trebuie să fie clar 
că acesta își poate exercita atribuțiile fără teama de presiune sau influențe externe și în 
beneficiul angajaților. O protecție specială împotriva concedierii și interzicerea discriminării 
sunt, prin urmare, adecvate.

Articolul 82 alineatul (1c) și considerentul 124a (nou)

Propunerea Comisiei nu specifică îndeajuns cerințele pentru transferurile de date în cadrul 
aceluiași grup în UE. Amendamentele vizează remedierea acestei omisiuni, protejând în 
același timp interesele angajaților.

Articolul 82 alineatul (1d) și considerentul 34

O excludere completă a consimțământului ca bază a prelucrării nu este oportună în raporturile 
de muncă. Prin urmare, raportoarea propune ca, și în situații de dezechilibru, consimțământul 
să fie posibil, dacă acesta aduce avantaje de ordin juridic și economic pentru angajat. 

Articolul 82 alineatul (3)

Potrivit raportoarei, actele delegate ar trebui utilizate doar dacă elemente neesențiale ale 
prezentului regulament trebuie adaptate în mod rapid și flexibil la inovații tehnice și de 
siguranță. Formularea Comisiei este prea generală. În plus, pe lângă alineatul (1), și noul 
alineat (1c) ar trebui să poată face obiectul actelor delegate. 

Articolul 82 alineatul (3a) 

Această clauză de revizuire permite o nouă evaluare. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
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persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În acest context, 
prelucrarea datelor care aduce avantaje 
de ordin juridic sau economic pentru 
angajat constituie o excepție. În cazul în 
care operatorul este o autoritate publică, nu 
ar exista un dezechilibru decât în ceea ce 
privește operațiuni specifice de prelucrare a 
datelor în cadrul cărora autoritatea publică 
poate impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. de

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta pe cale legislativă 
norme specifice de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în sectorul ocupării forței 
de muncă, cu respectarea standardelor 
stabilite prin prezentul regulament. În 
măsura în care în statul membru respectiv 
există un temei juridic pentru 
reglementarea aspectelor legate de 
ocuparea forței de muncă printr-un acord 
între reprezentanții angajaților și 
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conducerea întreprinderii sau a 
întreprinderii care exercită controlul 
asupra unui grup de întreprinderi (acord 
colectiv) sau în temeiul Directivei 
2009/38/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 mai 2009 privind 
instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de
întreprinderi de dimensiune comunitară1, 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării forței de muncă ar 
trebui să poată fi reglementată și printr-
un astfel de acord.
________________
1 JO L 122, 16.5.2009, p. 28.

Or. de

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 124 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124a) Pentru a proteja interesele 
întreprinderii care sunt direct legate de 
raportul de muncă, ar trebui să fie 
permisă și prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale angajaților în cadrul 
grupurilor de întreprinderi. Dispozițiile 
prezentului regulament țin seama de 
practica larg răspândită a prelucrării 
datelor angajaților în cadrul grupurilor de 
întreprinderi.

Or. de

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu prevederile
prezentului regulament, statele membre pot 
adopta prin dispoziții legislative norme 
specifice care reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale angajaților 
în contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege și prin acorduri colective, al
acordurilor colective, al gestionării, 
planificării și organizării muncii, al 
asigurării sănătății și securității la locul de 
muncă, precum și în scopul exercitării și 
beneficierii, în mod individual sau colectiv, 
de drepturile și beneficiile legate de 
ocuparea unui loc de muncă, precum și 
pentru încetarea raporturilor de muncă.

Nivelul de protecție al prezentului 
regulament este un nivel minim care 
trebuie respectat, în special atunci când se 
adoptă norme prin intermediul 
acordurilor între reprezentanții 
angajaților și conducerea întreprinderii 
sau a întreprinderii care exercită 
controlul asupra unui grup de 
întreprinderi.
Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre de a prevedea dispoziții de 
protecție mai favorabile angajaților la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.

Or. de

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
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prevederi ale prezentului regulament, 
dispozițiile legislative naționale 
menționate la alineatul (1) includ cel 
puțin următoarele standarde minime:
(a) Prelucrarea datelor unui angajat fără 
înștiințarea acestuia nu este permisă. Prin 
derogare de la prima teză, statele membre 
pot permite o astfel de practică prin lege, 
cu garantarea unor termene potrivite de 
ștergere a datelor, dacă există indicii reale 
ce trebuie documentate potrivit cărora 
angajatul a comis o infracțiune în cadrul 
raportului de muncă, colectarea datelor 
este necesară în vederea soluționării 
cazului, iar natura și amploarea colectării
sunt adecvate scopului. Sfera privată și 
intimă a angajatului trebuie respectată în 
permanență.
(b) Este interzisă supravegherea 
audio/video deschisă prin mijloace 
electronice a părților întreprinderii 
inaccesibile publicului, care sunt utilizate 
în primul rând în viața privată a 
angajatului, mai ales toaletele, vestiarele, 
încăperile pentru odihnă și dormitoarele. 
Supravegherea ascunsă este în orice caz 
interzisă.
(c) Dacă întreprinderile colectează sau 
prelucrează date cu caracter personal în 
cadrul examinărilor medicale sau al 
testelor de aptitudini, acestea trebuie să 
explice înainte candidatului sau 
angajatului în ce scop sunt utilizate datele 
respective și să i le comunice ulterior 
împreună cu rezultatele și să i le explice. 
Colectarea datelor pentru teste și analize 
genetice este în principiu interzisă.
(d) Acordurile colective pot reglementa 
dacă și în ce măsură utilizarea 
telefonului, a e-mailului, a internetului și 
a altor servicii de telecomunicații este 
permisă și în scopuri private. În cazul în 
care nu există posibilitatea reglementării 
printr-un contract colectiv, angajatorul 
ajunge la un acord direct cu angajatul. 
Dacă utilizarea privată este permisă, se 
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admite prelucrarea datelor aferente 
privind traficul, exclusiv pentru a garanta 
securitatea datelor, pentru a asigura buna 
funcționare a rețelelor și serviciilor de 
telecomunicații și în vederea facturării. 
Prin derogare de la cea de-a treia teză, 
statele membre pot permite prelucrarea 
datelor prin lege, cu garantarea unor 
termene potrivite de ștergere a datelor, 
dacă există indicii reale ce trebuie 
documentate potrivit cărora angajatul a 
comis o infracțiune în cadrul raportului 
de muncă, colectarea datelor este 
necesară în vederea soluționării cazului, 
iar natura și amploarea colectării sunt 
adecvate scopului. Sfera privată și intimă 
a angajatului trebuie respectată în 
permanență.

Or. de

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pe lângă dispozițiile din capitolul IV 
secțiunea 4, responsabilul cu protecția 
datelor beneficiază de o protecție specială 
împotriva concedierii și interzicerea 
discriminării.

Or. de

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Transmiterea datelor cu caracter 
personal ale angajaților între 
întreprinderi distincte din punct de vedere 
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juridic în cadrul unui grup de 
întreprinderi este permisă, în măsura în 
care servește interesului întreprinderii și 
desfășurării procedurilor administrative 
cu scop precis și nu contravine intereselor 
legitime ale persoanei vizate. Dacă datele 
angajaților sunt transmise într-o țară terță 
sau către o organizație internațională, se 
aplică capitolul V.

Or. de

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Articolul 7 alineatul (4) nu se aplică 
dacă prelucrarea datelor aduce avantaje 
de ordin juridic sau economic pentru 
angajat.

Or. de

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la
alineatul (1).

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86
exclusiv în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor pentru garantarea celor mai noi 
standarde tehnice și de siguranță în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la
alineatele (1) și 1c.

Or. de
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La propunerea Comisiei, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează prezentul articol cel târziu 
la 2 ani de la data menționată la articolul 
91 alineatul (2). Acestea iau o decizie cu 
privire la propunere în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 294 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. de


