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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Protecția datelor cu caracter personal constituie un drept fundamental. Este necesar ca 
cetățenii să aibă încredere pentru a beneficia într-o mai mare măsură de mediul online.
Abordarea în materie trebuie adusă la zi, pentru a corespunde cu noile instrumente 
tehnologice și cu fluxurile de date care constituie rezultanta acestora, deoarece dispozițiile în 
vigoare ale Directivei 95/46/CE nu răspund în întregime nevoilor pieței unice digitale.  

Diversitatea care caracterizează modelele de întreprinderi, tehnologiile și serviciile existente, 
inclusiv cele care prezintă o importanță deosebită în contextul comerțului electronic și al 
pieței interne, a ridicat o largă gamă de probleme legate de protecția datelor cu caracter 
personal. Societățile și guvernele utilizează în numeroase cazuri aceste tehnologii fără ca, la 
nivelul individului, să existe o conștientizare a eventualelor lor consecințe.

La 25 ianuarie 2012, Comisia Europeană a propus un nou regulament1 și o nouă directivă2

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Regulamentul propus urmărește să vină în completarea 
dispozițiilor Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice (2002/58/CE) și să 
acorde o maximă importanță certitudinii și coerenței juridice pentru a se realiza o activitate 
eficace în acest domeniu la nivelul Uniunii Europene.

Propunerea de regulament urmărește armonizarea drepturilor, asigurarea liberei circulații a 
informațiilor, reducerea birocrației și o mai bună aplicare. Un climat mai transparent va 
permite creșterea gradului de încredere, iar noile dispoziții vor spori atractivitatea Uniunii
Europene ca destinație pentru întreprinderi. Propunerea de regulament urmărește, de 
asemenea:

 să modernizeze sistemul juridic al Uniunii Europene în materie de protecție a datelor 
cu caracter personal, îndeosebi pentru a răspunde încercărilor care decurg din procesul 
de globalizare și din utilizarea de noi tehnologii;

 să consolideze drepturile persoanelor fizice și, totodată, să reducă formalitățile 
administrative, pentru a asigura o circulație nestingherită a datelor cu caracter personal 
în UE;

 să îmbunătățească claritatea și coerența normelor Uniunii Europene în materie de 
protecție a datelor cu caracter personal și să asigure o aplicare și o respectare 
consecventă și eficace a acestui drept fundamental în toate domeniile de acțiune ale 
Uniunii.

Dimensiunea legată de piața internă

                                               
1 Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția 
datelor), COM (2012)0011, denumit în continuare „Regulamentul general”.
2 Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date, 
COM(2012)0010.
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Propunerea dispune de un important potențial în ceea ce privește consolidarea pieței interne și 
crearea unor condiții echitabile de concurență pentru toate întreprinderile care-și desfășoară 
activitatea în UE. Printre principalele sale elemente figurează:

 schimbarea instrumentului legislativ (din directivă în regulament);
 principiul „ghișeului unic” aplicabil autorității de supraveghere competente în cazurile 

transfrontaliere;
 principiul pieței (în virtutea căruia standardele Uniunii Europene de protecție a datelor 

devin aplicabile și pentru întreprinderile stabilite în afara Uniunii Europene în cazul în 
care desfășoară activități pe teritoriul Uniunii Europene);

 principiul general al răspunderii publice (care vine în înlocuirea obligației operatorilor 
sau a persoanelor împuternicite de aceștia de a adresa autorității de reglementare o 
notificare generală în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal efectuate);

 consolidarea instrumentelor existente și introducerea unor noi instrumente cu scopul 
de a se asigura consecvența măsurilor de punere în aplicare și executare din toate 
statele membre.

Consolidarea drepturilor consumatorilor

În ceea ce privește consolidarea drepturilor consumatorilor, se pare că promovarea 
transparenței a permis stabilirea unui echilibru între interese opuse, cum ar fi sensibilizarea 
consumatorilor, autonomia, protecția și piața internă.
S-au adus îmbunătățiri în special în ceea ce privește noțiunea de consimțământ, în calitate de 
factor de legitimare a prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile persoanei vizate, în 
calitate de instrument puternic de protecție a consumatorilor, și condițiile de garantare a 
legalității transferurilor de date în afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, numeroase 
secțiuni ale propunerii necesită în continuare perfecționări și clarificări. Această observație 
este valabilă îndeosebi în ceea ce privește aspectele practice ale punerii în aplicare, mai ales în 
legătură cu anumite drepturi. Această ambiguitate trebuie depășită, acordându-se o atenție 
deosebită următoarelor elemente:

 la articolul 17, trebuie să se precizeze în ce măsură, după ce o persoană vizată a 
informat un operator de date că dorește să-și exercite dreptul la ștergerea datelor, 
trebuie șterse și datele deținute de către operatorul de date al terței părți;

 protecția specifică necesară pentru minorii cu vârste sub 14 ani, întrucât aceștia sunt 
considerați în continuare drept copii;

 propunerea de definiție a „datelor cu caracter personal”;
 rolul pe care anonimizarea și protecția prin utilizarea pseudonimelor îl pot juca în 

protecția persoanei vizate;
 perfecționările care ar trebui aduse propunerii în ceea ce privește repartizarea și 

stabilirea cu precizie a obligațiilor și responsabilităților operatorului de date și ale 
persoanei împuternicite de către operator;

 este necesar ca operațiunile de creare de profiluri și diferențele legate de crearea de 
profiluri în diferite sectoare ale economiei sau în diferite relații juridice ar trebui 
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examinate cu atenție, luându-se în considerare și consecințele unei reglementări 
excesiv de restrictive în acest domeniu.

Pe baza considerentelor enunțate anterior, raportoarea ar dori să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte:

 definițiile;
 drepturile persoanei vizate;

 obligațiile operatorului de date și ale persoanei împuternicite de acesta în ceea ce 
privește drepturile consumatorilor;

 consecvența.

Raportoarea ar dori, de asemenea, să adopte o viziune mai amplă a neutralității tehnologice și 
să abordeze:

 principiul limitării scopului;
 utilizarea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare în asociere cu pachetul de 

măsuri propus; precum și
 modalitățile practice de punere în aplicare a dispozițiilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 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 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Trebuie asigurat un echilibru adecvat 
între protecția vieții private și respectarea 
pieței unice. Normele referitoare la 
protecția datelor nu ar trebui să aducă 
atingere competitivității, inovării și noilor 
tehnologii.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Neutralitatea tehnologică ar trebui 
să presupună, de asemenea, că acte 
similare, săvârșite în condiții similare și 
care produc consecințe similare ar trebui 
să fie echivalente din punct de vedere 
juridic, indiferent dacă au loc online sau 
fără conectare la internet, mai puțin în 
cazul în care diversele dinamici create de 
prelucrarea datelor în astfel de medii duc 
la apariția unor diferențe de substanță 
între acestea.

Justificare

Se impunea un considerent care să stabilească o diferență mai clară între mediul online și cel 
offline. În lipsa acestuia, unii actori economici ar putea considera că prezentul regulament 
este destinat expres abordării problematicii specifice mediului online și îndeosebi rețelelor de 
comunicare socială.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către o persoană fizică, care 
sunt exclusiv personale sau casnice, cum ar 
fi corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, prin urmare, 
fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială. Exceptarea ar
trebui, de asemenea, să nu aplice 
operatorilor sau persoanelor împuternicite 
de către operatori care furnizează 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal pentru astfel de activități 
personale sau casnice.

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către o persoană fizică, care 
sunt exclusiv personale sau casnice, cum ar 
fi corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, prin urmare, 
fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială și care nu 
implică acordarea accesului la datele 
respective unui număr nedeterminat de 
persoane. Exceptarea ar trebui, de 
asemenea, să nu aplice operatorilor sau 
persoanelor împuternicite de către 
operatori care furnizează mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
pentru astfel de activități personale sau 
casnice.
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Justificare

Este oportun să se clarifice domeniul de aplicare al acestei excepții, mai ales ca urmare a 
dezvoltării rețelelor sociale care permit împărtășirea informațiilor unor sute de persoane.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) (cauzele C-101/01 și C-73/07) preconizează 
accesibilitatea de către „un număr nedeterminat de persoane” drept criteriu de aplicare a 
acestei excepții. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este de aceeași 
părere.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă.
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării persoanei fizice 
respective. Principiile protecției datelor nu 
ar trebui să se aplice datelor anonimizate 
astfel încât persoana vizată să nu mai fie 
identificabilă.

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă.
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării persoanei fizice 
respective. Principiile protecției datelor nu 
ar trebui să se aplice datelor anonimizate 
astfel încât persoana vizată să nu mai fie 
identificabilă în mod direct, inclusiv, 
atunci când este posibil, prin separarea 
datelor prelucrate de datele care pot 
dezvălui identitatea. În acest din urmă 
caz, datele protejate printr-un pseudonim 
sunt, la rândul lor, utile, cu condiția ca 
cheia care permite stabilirea unei legături 
între pseudonim și identitate să fie sigură, 
în conformitate cu stadiul actual al 
tehnicilor în materie.

Justificare

Trebuie să se aducă clarificări cu privire la definiția „datelor cu caracter personal”, pentru 
ca aceasta să capete utilitate atât din perspectiva experienței consumatorului, cât și pentru 
funcționarea întreprinderilor. În acest domeniu, introducerea pseudonimelor și a datelor 
anonime este utilă.
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Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Un volum important de date cu 
caracter personal ar putea fi prelucrat în 
scopul detectării și prevenirii fraudelor.
Aceste reclamații, reglementate de 
legislația statelor membre sau de dreptul 
Uniunii, ar trebui luate în considerare la 
evaluarea principiului minimizării datelor 
și a legalității prelucrării acestora.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să sublinieze un principiu care nu contravine prezentului 
regulament, fără a fi însă enunțat în mod clar.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) În virtutea principiului protecției 
implicite a datelor, serviciile și produsele 
online trebuie să asigure de la bun 
început un nivel maxim de protecție a 
informațiilor și datelor cu caracter 
personal, fără a impune o intervenție în 
acest sens din partea persoanei vizate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
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protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, ar trebui să 
se analizeze de la caz la caz și în funcție 
de evoluțiile tehnologice dacă numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici trebuie neapărat să fie considerați 
ca atare date cu caracter personal, dar se 
consideră în consecință în cazul în care 
sunt prelucrați cu intenția de viza un 
anumit conținut la nivelul unei anumite 
persoane sau de a individualiza persoana 
respectivă în orice alt scop;

Justificare

Având în vedere oferta în creștere de noi servicii online și dezvoltarea tehnologică constantă, 
trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal ale 
cetățenilor. O analiză de la caz la caz pare, așadar, indispensabilă.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație sau 
printr-un act neechivoc al acesteia, 
asigurându-se că persoana fizică este 
conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 
acțiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Prin urmare, absența 

(25) Consimțământul ar trebui acordat prin 
orice metodă corespunzătoare mijlocului 
de comunicare utilizat care permite 
manifestarea liberă, specifică și informată a 
voinței persoanei vizate, fie printr-o 
declarație sau printr-un act neechivoc al 
acesteia, asigurându-se că persoana fizică 
este conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 
acțiune care indică, în mod clar în acest 
context, acceptarea de către persoana 
vizată a prelucrării propuse a datelor sale 
cu caracter personal. Prin urmare, absența 
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unui răspuns sau a unei acțiuni nu ar trebui 
să constituie un consimțământ.
Consimțământul ar trebui să vizeze toate 
activitățile de prelucrare efectuate în 
același scop sau în aceleași scopuri. În 
cazul în care consimțământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul.

unui răspuns sau a unei acțiuni nu ar trebui 
să constituie un consimțământ.
Consimțământul ar trebui să vizeze toate 
activitățile de prelucrare efectuate în 
același scop sau în aceleași scopuri. În 
cazul în care consimțământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul. Informațiile destinate 
exprimării consimțământului de către 
copii trebuie formulate într-un limbaj clar 
și adecvat vârstei, într-un mod care este 
ușor de înțeles pentru un copil cu vârsta 
de peste 13 ani.

Justificare

Pentru a facilita anumite situații din viața de zi cu zi, atât online, cât și offline, se impuneau 
câteva precizări referitoare la cazurile în care consimțământul este implicit, având în vedere 
contextul. De exemplu: atunci când unui medic i se solicită să pronunțe un diagnostic, 
această acțiune presupune prelucrarea anumitor date cu caracter personal, fără să aibă loc o 
acțiune explicită în acest sens, așa cum este definită la începutul prezentului considerent. În 
aceeași situație, medicul respectiv poate comunica cu un specialist, dacă acest demers este 
necesar pentru stabilirea diagnosticului, fără a solicita neapărat permisiunea pacientului în 
acest sens.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Sediul principal al unui operator în 
Uniune ar trebui să fie determinat conform 
unor criterii obiective și ar trebui să 
implice exercitarea efectivă și reală a unor 
activități de gestionare care să determine 
principalele decizii cu privire la scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare în 
cadrul unor înțelegeri stabile. Acest criteriu 
nu ar trebui să depindă de realizarea 
efectivă a prelucrării datelor cu caracter 
personal în locul respectiv; prezența și 
utilizarea mijloacelor tehnice și a 
tehnologiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal sau activitățile de 

(27) Sediul principal al unui operator sau 
al unei persoane împuternicite de 
operator în Uniune ar trebui să fie 
determinat conform unor criterii obiective 
și ar trebui să implice exercitarea efectivă 
și reală a unor activități de gestionare care 
să determine principalele decizii cu privire 
la scopurile, condițiile și mijloacele de 
prelucrare în cadrul unor înțelegeri stabile.
Acest criteriu nu ar trebui să depindă de 
realizarea efectivă a prelucrării datelor cu 
caracter personal în locul respectiv;
prezența și utilizarea mijloacelor tehnice și 
a tehnologiilor de prelucrare a datelor cu 
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prelucrare nu constituie, în sine, un astfel 
de sediu principal și, prin urmare, nu sunt 
criteriul determinant în acest sens. Sediul 
principal al persoanei împuternicite de 
către operator ar trebui să fie locul în 
care se află administrația centrală a 
acestuia în Uniune.

caracter personal sau activitățile de 
prelucrare nu constituie, în sine, un astfel 
de sediu principal și, prin urmare, nu sunt 
criteriul determinant în acest sens.

Justificare

Prezentul amendament vine în completarea articolului 4 alineatul (13).

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Reprezentantul răspunde, împreună 
cu operatorul, de orice comportament 
care contravine prezentului regulament.

Justificare

Răspunderea reprezentantului nu este suficient de clar enunțată, iar acest considerent 
contribuie la sublinierea acestei răspunderi.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru a se determina condițiile în care o 
persoană fizică este minor, prezentul 
regulament ar trebui să preia definiția
stabilită în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
sunt consumatori vulnerabili. Pentru a se 
determina condițiile în care o persoană 
fizică este minor, prezentul regulament ar 
trebui să preia definiția stabilită în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului. Este necesar 
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îndeosebi să se apeleze la un limbaj ușor 
de înțeles de către copii, pentru a li se 
garanta copiilor de peste 13 ani dreptul de 
a-și da consimțământul.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie legală, echitabilă și 
transparentă în raport cu persoanele fizice 
vizate. În special, scopurile specifice în 
care datele sunt prelucrate ar trebui să fie 
explicite și legitime și să fie determinate la 
momentul colectării datelor. Datele ar 
trebui să fie adecvate, relevante și limitate 
la minimum necesar scopurilor în care 
datele sunt prelucrate; aceasta necesită, în 
special, asigurarea faptului că datele 
colectate nu sunt excesive și că perioada 
pentru care datele sunt stocate este limitată 
strict la minimum. Datele cu caracter 
personal ar trebui prelucrate doar în cazul 
în care scopul prelucrării nu ar putea fi 
îndeplinit prin alte mijloace. Ar trebui să 
fie luate toate măsurile rezonabile pentru a 
se asigura că datele cu caracter personal 
care sunt inexacte sunt rectificate sau 
șterse. În vederea asigurării faptului că 
datele nu sunt păstrate mai mult timp decât 
este necesar, ar trebui să se stabilească de 
către operator termene pentru ștergere sau 
revizuire periodică.

(30) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie legală, echitabilă și 
transparentă în raport cu persoanele fizice 
vizate. În special, scopurile specifice în 
care datele sunt prelucrate ar trebui să fie 
explicite și legitime și să fie determinate la 
momentul colectării datelor. Datele ar 
trebui să fie adecvate, relevante și limitate 
la minimum necesar scopurilor în care 
datele sunt prelucrate; aceasta necesită 
asigurarea faptului că datele colectate nu 
sunt excesive și că perioada pentru care 
datele sunt stocate nu este mai 
îndelungată decât cea necesară în vederea 
îndeplinirii scopurilor pentru care sunt 
prelucrate datele cu caracter personal.
Datele cu caracter personal ar trebui 
prelucrate doar în cazul în care scopul 
prelucrării nu ar putea fi îndeplinit prin alte 
mijloace. Ar trebui să fie luate toate 
măsurile rezonabile pentru a se asigura că 
datele cu caracter personal care sunt 
inexacte sunt rectificate sau șterse. În 
vederea asigurării faptului că datele nu sunt 
păstrate mai mult timp decât este necesar, 
ar trebui să se stabilească de către operator 
termene pentru ștergere sau revizuire 
periodică. La evaluarea datelor minime 
necesare din perspectiva scopurilor 
pentru care sunt prelucrate datele, trebuie 
să se acorde atenție obligațiilor prevăzute 
de legislația din alte domenii care impun 
ca datele prelucrate să fie complete în
cazul în care sunt utilizate pentru 
prevenirea și detectarea fraudelor, 
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confirmarea identității și/sau stabilirea 
bonității solicitanților de credite.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să clarifice obligația operatorilor de a monitoriza datele 
minime necesare și perioadele de stocare. În plus, amendamentul urmărește să asigure 
consecvența cu terminologia folosită în prezentul considerent cu cea de la articolul 5 litera 
(e). De asemenea, se urmărește armonizarea regulamentului cu legislația existentă, precum 
Directiva privind creditele de consum și contractele de credit referitoare la proprietățile 
imobiliare, precum și cu bunele practici în vigoare, care necesită o evaluare completă a 
situației financiare a unui consumator prin evaluarea bonității sale.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alegere și ulterior nu poate să refuze 
sau să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată.

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alegere și ulterior nu poate să refuze 
sau să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată. În mod similar, 
consimțământul nu ar trebui să constituie 
un temei juridic pentru prelucrarea 
datelor, în cazul în care persoana vizată 
nu dispune de un acces distinct la servicii 
echivalente.

Amendamentul 14

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 

(34) Consimțământul se acordă în mod 
liber, iar persoana vizată nu este obligată 
să-și exprime consimțământul cu privire 
la prelucrarea datelor sale, în special în 
cazul în care există un dezechilibru 
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lucru este valabil, în special, atunci când 
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.

important între persoana vizată și operator.
Acest lucru poate fi valabil atunci când 
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. Cu toate acestea, în cazul în 
care scopul pentru care se prelucrează 
datele este în interesul persoanei vizate, 
iar aceasta din urmă dispune, ulterior, de 
posibilitatea de a-și retrage 
consimțământul fără ca acest demers să 
acționeze în detrimentul său, 
consimțământul ar trebui să constituie un 
fundament juridic valabil în vederea 
prelucrării.
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 nouă
obligație care nu este justificată 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.

Justificare

Dispoziția ar trebui să garanteze persoanei vizate o libertate autentică de a alege, care să-i 
permită ulterior să-și retragă consimțământul sau să formuleze obiecții cu privire la 
continuarea prelucrării datelor în orice situație. Ea nu elimină posibilitatea oferită 
persoanelor fizice de a-și exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor, în special în 
cazul în care scopul acesteia este în interesul lor (de exemplu, atunci când angajatorul oferă 
o asigurare). Regulamentul nu ar trebui să presupună că exprimarea liberă a 
consimțământului este imposibilă în cadrul relațiilor de muncă.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În cazul în care datele cu caracter 
personal prelucrate pe baza 
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consimțământului persoanei vizate sunt 
necesare în vederea prestării unui 
serviciu, retragerea consimțământului 
poate constitui un motiv de reziliere a 
contractului de către prestatorul de 
servicii. Această dispoziție se aplică 
îndeosebi în cazul serviciilor prestate cu 
titlu gratuit consumatorilor.

Justificare

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data.
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Interesele legitime ale unui operator
pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Aceasta 
ar necesita o evaluare atentă, în special în 
cazul în care persoana vizată este un minor, 
întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziție în ceea ce 
privește prelucrarea, din motive legate de 
situația sa particulară. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime.

(38) Interesele legitime ale unei persoane 
vizate pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Aceasta 
ar necesita o evaluare atentă, în special în 
cazul în care persoana vizată este un minor, 
întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziție în ceea ce 
privește prelucrarea, din motive legate de 
situația sa particulară. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul sau terții cărora le 
sunt comunicate datele ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
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Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

a documenta aceste interese legitime.
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Justificare

Raportoarea propune păstrarea formulării din Directiva 95/46/CE. Reamintim că 
regulamentul nu vizează doar lumea digitală, ci se va aplica și activităților offline. Pentru a-
și finanța activitățile, anumite sectoare, precum cel al editării de ziare, trebuie să utilizeze 
surse externe pentru a contacta noi abonați potențiali.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) În general, armonizarea dreptului 
Uniunii în ceea ce privește protecția 
datelor nu trebuie să elimine posibilitatea 
de care dispun statele membre de a aplica 
o legislație sectorială specifică, printre 
altele în domeniul cercetării bazate pe 
registre.

Justificare

Actualul cadru juridic referitor la protecția datelor în UE, și anume Directiva 95/46/CE, 
acordă statelor membre, în diferite grade, libertatea de a adapta legislația Uniunii Europene 
la contextele naționale.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40b) Posibilitatea de a prelucra într-un 
alt scop date cu caracter personal poate fi 
oferită cercetării științifice publice în 
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cazul în care se poate demonstra 
importanța pe care o prezintă din punct de 
vedere științific datele colectate. La 
punerea datelor la dispoziția cercetării 
științifice publice, trebuie să se țină seama 
de respectarea vieții private începând cu 
faza de concepție.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, în special în scopul garantării 
calității și eficienței din punct de vedere al 
costurilor în ceea ce privește procedurile 
utilizate pentru soluționarea cererilor de 
prestații și servicii în sistemul asigurărilor 
de sănătate sau în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică.

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, inclusiv informațiile trimise 
prin SMS sau prin e-mail cu privire la 
programările la spitale sau clinici, în 
special în scopul garantării calității și 
eficienței din punct de vedere al costurilor 
în ceea ce privește procedurile utilizate 
pentru soluționarea cererilor de prestații și 
servicii în sistemul asigurărilor de sănătate 
sau în scopuri de cercetare istorică, 
statistică și științifică.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile și transparente, persoana vizată 

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile și transparente, persoana vizată 
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ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existența unei operațiuni de 
prelucrare și la scopurile acesteia, durata 
stocării datelor, existența dreptului de 
acces, rectificare sau ștergere a datelor și 
dreptul de a înainta o plângere. Atunci 
când datele sunt colectate de la persoana 
vizată, aceasta ar trebui, de asemenea, să 
fie informată dacă are obligația de a furniza 
datele și care sunt consecințele în cazul 
unui refuz.

ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existența unei operațiuni de 
prelucrare și la scopurile acesteia, criteriile 
și/sau obligațiile legale care permit să se 
stabilească durata stocării datelor, 
existența dreptului de acces, rectificare sau 
ștergere a datelor și dreptul de a înainta o 
plângere. Atunci când datele sunt colectate 
de la persoana vizată, aceasta ar trebui, de 
asemenea, să fie informată dacă are 
obligația de a furniza datele și care sunt 
consecințele în cazul unui refuz.

Justificare

Nu se poate ști în prealabil cât timp vor fi păstrate datele cu caracter personal, în măsura în 
care această durată poate să fie legată de obligații legale specifice.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Informațiile în legătură cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată ar trebui furnizate acesteia 
la momentul colectării sau, în cazul în care 
datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, într-o perioadă rezonabilă, în 
funcție de circumstanțele cazului. În cazul 
în care datele pot fi divulgate în mod 
legitim unui alt destinatar, persoana vizată 
ar trebui informată atunci când datele sunt 
divulgate pentru prima dată destinatarului.

(49) Informațiile în legătură cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată ar trebui furnizate acesteia 
la momentul colectării sau, în cazul în care 
datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, într-o perioadă rezonabilă, în 
funcție de circumstanțele cazului. În cazul 
în care datele pot fi divulgate în mod 
legitim unui alt destinatar, persoana vizată 
ar trebui informată atunci când datele sunt 
divulgate pentru prima dată destinatarului.
În același timp, nu ar trebui autorizată 
nicio prelucrare, cu excepția stocării, 
înainte ca persoana vizată să fie pe deplin 
conștientă de informațiile menționate aici.

Justificare

Prezentul amendament este coerent cu amendamentul adus articolului 14 alineatul (4b).

Amendamentul 22
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Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, pentru ce 
perioadă, identitatea destinatarilor datelor, 
care este logica de prelucrare a datelor și 
care ar putea fi, cel puțin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecințele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și libertăților altora, inclusiv 
secretului comercial sau proprietății 
intelectuale și, în special, drepturilor de 
autor care asigură protecția programelor 
software. Cu toate acestea, considerațiile 
de mai sus nu ar trebui aibă drept rezultat 
refuzul de a furniza toate informațiile 
persoanei vizate.

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, criteriile 
care permit să se stabilească durata 
stocării datelor pentru fiecare scop, 
identitatea destinatarilor datelor, care este 
logica de prelucrare a datelor și care ar 
putea fi, cel puțin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecințele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și libertăților altora, inclusiv 
secretului comercial sau proprietății 
intelectuale și, în special, drepturilor de 
autor care asigură protecția programelor 
software. Cu toate acestea, considerațiile 
de mai sus nu ar trebui aibă drept rezultat 
refuzul de a furniza toate informațiile 
persoanei vizate.

Justificare

Nu se poate stabili întotdeauna cu precizie durata exactă de stocare a datelor cu caracter 
personal, în special în cazul stocării lor în scopuri diferite.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și dreptul la 
ștergerea acestor date personale în cazul 
în care păstrarea acestor date nu este în 
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regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 
care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse.

conformitate cu prezentul regulament. În 
special, persoanele vizate ar trebui să aibă 
dreptul ca datele lor cu caracter personal să 
fie șterse și să nu mai fie prelucrate, în 
cazul în care datele nu mai sunt necesare 
pentru scopurile în care sunt colectate sau 
sunt prelucrate, în cazul în care persoanele 
vizate și-au retras consimțământul pentru 
prelucrare sau în cazul în care acestea se 
opun prelucrării datelor cu caracter 
personal care le privesc sau în cazul în care 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
acestora nu este conformă cu prezentul 
regulament. Acest drept este relevant în 
special în cazul în care persoana vizată și-a 
dat consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse. De 
asemenea, dreptul de a fi șters nu se 
aplică atunci când păstrarea datelor cu 
caracter personal este necesară pentru 
executarea unui contract cu persoana 
vizată, sau atunci când există o cerință 
normativă de a păstra aceste date sau 
pentru a preveni criminalitatea 
financiară.

Justificare

Prezentul amendament corespunde amendamentului adus titlului articolului 17.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 54
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de 
ștergere ar trebui, de asemenea, să fie 
extins astfel încât un operator care a făcut
publice date cu caracter personal ar trebui 
să aibă obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal respective 
sau copii sau reproduceri ale acestora. În 
scopul asigurării acestor informații, 
operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

(54) Pentru a se consolida dreptul la 
ștergere în mediul on-line, acest drept ar 
trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a transferat date cu 
caracter personal sau le-a făcut publice 
fără să fi primit instrucțiuni în acest sens 
din partea persoanei vizate ar trebui să 
aibă obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal respective 
sau copii sau reproduceri ale acestora. În 
scopul asigurării acestor informații, 
operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

Justificare

Prezentul amendament însoțește amendamentul adus articolului 17 alineatul (2).

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Anumite date cu caracter personal, 
odată ce au fost prelucrate de către 
operatorul de date sau de către persoanele 
împuternicite de acesta, produc rezultate 
utilizate doar la nivel intern de către 
operatorul de date și al căror format nu 
prezintă niciun interes, nici măcar pentru 
persoana vizată. În acest caz, nu ar trebui 
să se aplice dreptul la portabilitatea 
datelor, în timp ce celelalte drepturi, 
îndeosebi dreptul de a formula obiecții, 
dreptul de acces și dreptul la rectificare 
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sunt în continuare valabile.

Justificare

Prin prezentul amendament, se urmărește să se aducă clarificări cu privire la termenul de 
„importanță”, introdus în amendamentul anterior.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea și răspunderea generală a 
operatorului pentru orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal efectuată de 
către acesta sau în numele său. În special, 
operatorul ar trebui să asigure și să aibă 
obligația de a demonstra conformitatea 
fiecărei operațiuni de prelucrare cu 
prezentul regulament.

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea și răspunderea generală a 
operatorului pentru orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal efectuată de 
către acesta sau în numele său. În special, 
operatorul ar trebui să asigure și să aibă 
obligația de a demonstra conformitatea 
fiecărei operațiuni de prelucrare cu 
prezentul regulament.

Justificare

Pentru a consolida protecția datelor cu caracter personal, trebuie să se prevadă în mod 
explicit un principiu general al responsabilității operatorului.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Prezentul regulament încurajează 
întreprinderile să dezvolte programe 
interne care vor identifica operațiunile de 
prelucrare care, prin caracterul, domeniul 
de aplicare sau scopurile lor, pot prezenta 
riscuri specifice la adresa drepturilor și a 
libertăților persoanelor vizate, să 
introducă garanții corespunzătoare cu 
privire la respectarea vieții private și să 
elaboreze soluții novatoare de luare în 
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considerare a vieții private începând cu 
faza de concepție și tehnici de consolidare 
a acestei protecții. Întreprinderile care pot 
demonstra în mod public că au integrat 
responsabilitatea în materie de respectare
a vieții private nu au nevoie să aplice, de 
asemenea, și mecanisme suplimentare de 
supraveghere, precum consultarea 
prealabilă și autorizarea prealabilă.

Justificare

Amendamentul aliniază textul la o abordare potrivit căreia responsabilitatea este un proces 
alternativ care stimulează în mod adecvat bunele practici organizaționale. O astfel de 
aliniere transferă, de asemenea, povara costurilor legate de conformitate și asigurare către 
piață mai degrabă decât către buzunarul public.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 61 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61b) Protecția datelor încă din faza de 
proiectare constituie un instrument foarte 
util, deoarece permite persoanei vizate să 
dispună de un control total asupra 
protecției propriilor date, a informațiilor 
pe care le pune la dispoziție și a părților 
cărora le încredințează aceste informații.
Atunci când se analizează gradul de 
respectare a acestui principiu, precum și a 
protecției datelor prin definiție, contextul 
ar trebui să aibă o pondere importantă la 
evaluarea legalității prelucrării.

Justificare

Prezentul amendament aduce clarificări amendamentelor referitoare la articolul 23 alineatul 
(2). Se referă la cazurile în care persoana vizată are posibilitatea de a opta să accepte un 
sistem de prelucrare a datelor și, în acest caz, se ia în considerare întreaga panoplie a 
consecințelor. De exemplu, la înscrierea într-o rețea de comunicare socială, persoanele 
vizate ar trebui să accepte ca unele informații să capete caracter public și să fie comunicate 
celorlalți utilizatori pentru a le permite acestora să intre în contact cu ele, deși nu ar trebui 
să accepte același nivel de publicitate a datelor atunci când solicită un credit.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 61 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61c) Principiul protecției datelor încă din 
faza de concepție necesită integrarea 
protecției datelor în întregul ciclu de viață 
al tehnologiei, de la prima fază de proiect 
până la distribuirea, utilizarea și 
eliminarea lor finală. Principiul protecției 
implicite a datelor impune ca setările de 
confidențialitate prestabilite ale serviciilor 
și produselor să respecte principiile 
generale de protecție a datelor, precum 
reducerea la minimum a datelor și 
limitarea scopului.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce privește, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autoritățile de supraveghere și măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităților în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabilește scopurile, 
condițiile și mijloacele prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce privește, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autoritățile de supraveghere și măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităților în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabilește scopurile, 
condițiile și mijloacele prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator. În caz 
de răspundere solidară, persoana 
împuternicită de către operator care a 
despăgubit persoana vizată poate înainta 
o acțiune împotriva operatorului pentru a 
solicita rambursarea, dacă a acționat în 
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conformitate cu actul juridic care o 
angajează față de acesta din urmă.

Justificare

Persoana împuternicită de operator este definită drept persoana care acționează în numele 
operatorului. Prin urmare, în cazul în care persoana împuternicită de operator respectă cu 
rigurozitate instrucțiunile care i-au fost date, o încălcare a securității datelor cu caracter 
personal ar trebui imputată operatorului, și nu persoanei împuternicite de operator, fără ca 
acest lucru să afecteze dreptul la remunerare al persoanei vizate.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să documenteze fiecare operațiune
de prelucrare. Fiecare operator și fiecare 
persoană împuternicită de către operator ar 
trebui să aibă obligația de a coopera cu 
autoritatea de supraveghere și de a pune la 
dispoziția acesteia, la cerere, documentația 
respectivă, pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operațiunilor de 
prelucrare respective.

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să păstreze informațiile referitoare 
la principalele categorii de prelucrare 
efectuate. Comisia ar trebui să stabilească 
un format uniform pentru documentația 
referitoare la aceste informații în întreaga 
Uniune Europeană. Fiecare operator și 
fiecare persoană împuternicită de către 
operator ar trebui să aibă obligația de a 
coopera cu autoritatea de supraveghere și 
de a pune la dispoziția acesteia, la cerere, 
documentația respectivă, astfel încât 
aceasta să ajute autoritatea de 
supraveghere să evalueze conformitatea 
respectivelor categorii principale de 
prelucrare cu prezentul regulament.

Justificare

O protecție eficace a datelor impune organizațiilor să dispună de o înțelegere suficient de 
bine documentată a activităților lor de prelucrare a datelor.  Cu toate acestea, păstrarea unei 
documentații pentru toate operațiunile de prelucrare este un lucru din cale afară de 
împovărător. În loc de a satisface nevoile birocratice, scopul documentației ar trebui să fie de 
a ajuta operatorul și persoana împuternicită de către operator să își îndeplinească 
obligațiile.
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Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în 
termen de 24 de ore. În cazul în care 
termenul de 24 de ore nu este respectat, o 
explicație a motivelor întârzierii ar trebui 
să însoțească notificarea. Persoanele fizice 
ale căror date cu caracter personal ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
absolută compensării unor astfel de 
pierderi economice și prejudicii sociale.
Ulterior, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei încălcări care ar putea 
afecta grav protecția datelor cu caracter 
personal sau viața privată a persoanei în 
cauză, operatorul ar trebui să notifice 
aceasta autorității de supraveghere, fără 
întârziere nejustificată. Persoanele fizice 
ale căror date cu caracter personal ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare, evitând supraîncărcarea cu 
informații a persoanei vizate. Ar trebui să 
se considere că o încălcare afectează grav
în mod negativ datele cu caracter personal 
sau viața privată a unei persoane vizate în 
cazul în care aceasta ar putea avea drept 
rezultat, de exemplu, furtul sau fraudarea 
identității, vătămarea corporală, umilirea 
gravă, afectarea reputației. Notificarea ar 
trebui să descrie natura încălcării securității 
datelor cu caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
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pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să aducă clarificări cu privire la acțiunile care ar trebui 
întreprinse în cazul încălcării securității datelor, precum și cu privire la amendamentele 
referitoare la articolele 31 și 32.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) La stabilirea de norme detaliate 
privind formatul și procedurile aplicabile
notificării referitoare la încălcările 
securității datelor cu caracter personal, ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
circumstanțelor în care a avut loc 
încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
sau nu a fost asigurată prin măsuri tehnice 
de protecție corespunzătoare, care să 
limiteze efectiv probabilitatea fraudării 
identității sau a altor forme de utilizare 
abuzivă. În plus, astfel de norme și 
proceduri ar trebui să țină cont de 
interesele legitime ale autorităților de 
aplicare a legii în cazurile în care 
divulgarea timpurie ar putea îngreuna în 
mod inutil investigarea circumstanțelor în 
care a avut loc o încălcare.

(69) La evaluarea gradului de detaliere al
notificării referitoare la încălcările 
securității datelor cu caracter personal, ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
circumstanțelor în care a avut loc 
încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
sau nu a fost asigurată prin măsuri tehnice 
de protecție corespunzătoare, care să 
limiteze efectiv probabilitatea fraudării 
identității sau a altor forme de utilizare 
abuzivă. În plus, astfel de norme și 
proceduri ar trebui să țină cont de 
interesele legitime ale autorităților de 
aplicare a legii în cazurile în care 
divulgarea timpurie ar putea îngreuna în 
mod inutil investigarea circumstanțelor în 
care a avut loc o încălcare.

Justificare

Prezentul amendament corespunde eliminării articolului 32 alineatul (5).

Amendamentul 34
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Propunere de regulament
Considerentul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70a) Directiva 2002/58/CE (modificată 
prin Directiva 2009/136/CE) stabilește 
obligațiile de notificare cu privire la 
încălcările datelor cu caracter personal 
aferente prelucrării datelor cu caracter 
personal efectuate în legătură cu 
prestarea de servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului pe 
rețelele publice de comunicații din 
Uniune. În cazul în care prestează și alte 
servicii, furnizorii de servicii de 
comunicații electronice accesibile 
publicului sunt supuși în continuare 
obligațiilor de notificare a încălcărilor 
prevăzute de Directiva privind viața 
privată și comunicațiile electronice, și nu 
de prezentul regulament. Astfel de 
furnizori ar trebui să facă obiectul unui 
regim unic de notificare a încălcării 
securității datelor cu caracter personal, 
atât în ceea ce privește datele cu caracter 
personal prelucrate în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului, cât și 
orice alte date în privința cărora 
îndeplinesc funcția de operatori.

Justificare

Furnizorii de servicii de comunicații electronice ar trebui să facă obiectul unui regim unic de 
notificare a oricăror încălcări legate de datele pe care le prelucrează, și nu unor regimuri 
multiple care depind de serviciul oferit. Aceasta garantează condiții de concurență echitabile 
în rândul jucătorilor din sectorul industrial.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) În cazul în care, în Uniune, (97) În cazul în care, în Uniune, 
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prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de către operator se efectuează în mai 
multe state membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza activitățile operatorului sau 
ale persoanei împuternicite de către 
operator în întreaga Uniune și de a adopta 
deciziile aferente, în scopul intensificării 
aplicării consecvente, al furnizării 
securității juridice și al reducerii sarcinii 
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de către 
operatori.

prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de către operator se efectuează în mai 
multe state membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza activitățile de prelucrare 
ale operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în întreaga 
Uniune și de a adopta deciziile aferente, în 
scopul intensificării aplicării consecvente, 
al furnizării securității juridice și al 
reducerii sarcinii administrative pentru 
astfel de operatori și de persoane 
împuternicite de către operatori. Prin 
derogare de la cele de mai sus, atunci 
când prelucrarea datelor cu caracter 
personal nu se realizează în principal la 
sediul principal, ci în una dintre celelalte 
unități ale operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator situată în 
Uniunea Europeană, autoritatea de 
supraveghere competentă pentru aceste 
operațiuni ar trebui să fie cea din statul 
membru unde se află cealaltă unitate. În 
conformitate cu dispozițiile de la capitolul 
VII, această derogare nu ar trebui să 
aducă atingere posibilității autorității de 
supraveghere din statul membru unde se 
află sediul principal să solicite o 
declarație suplimentară.

Justificare

În cazul în care operațiunile care privesc mai multe țări pot fi ușor controlate de către sediul 
principal și acestea trebuie să țină de competența unei singure autorități, în urma unei 
declarații centralizate, operațiunile de prelucrare naționale gestionate descentralizat de către 
filiale și dificil de gestionat de către sediul principal ar trebui, în ceea ce le privește, să poată 
fi trecute în competența fiecărei autorități de supraveghere naționale.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Pentru a se asigura aplicarea (105) Pentru a se asigura aplicarea 
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consecventă a prezentului regulament în 
întreaga Uniune, ar trebui să se instituie un 
mecanism pentru asigurarea coerenței în 
cadrul căruia autoritățile de supraveghere și 
Comisia să coopereze. Acest mecanism ar 
trebui să se aplice, în special, în cazul în 
care o autoritate de supraveghere 
intenționează să ia o măsură în ceea ce 
privește operațiunile de prelucrare care au 
legătură cu oferirea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre sau cu monitorizarea 
comportamentului unor astfel de persoane 
vizate sau care ar putea afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal. Mecanismul ar trebui să 
se aplice, de asemenea, în cazul în care o 
autoritate de supraveghere sau Comisia 
solicită ca aspectul respectiv să fie abordat 
în cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Acest mecanism nu ar trebui să 
aducă atingere măsurilor pe care Comisia 
le poate adopta în exercitarea 
competențelor care îi revin în temeiul 
tratatelor.

consecventă a prezentului regulament în 
întreaga Uniune, ar trebui să se instituie un 
mecanism pentru asigurarea coerenței în 
cadrul căruia autoritățile de supraveghere și 
Comisia să coopereze. Acest mecanism ar 
trebui să se aplice, în special, în cazul în 
care o autoritate de supraveghere 
intenționează să ia o măsură în ceea ce 
privește operațiunile de prelucrare care au 
legătură cu oferirea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre sau cu monitorizarea 
comportamentului unor astfel de persoane 
vizate sau care ar putea afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal. Mecanismul ar trebui să 
se aplice, de asemenea, în cazul în care o 
autoritate de supraveghere sau Comisia 
solicită ca aspectul respectiv să fie abordat 
în cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. În plus, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul de a obține 
respectarea cerinței referitoare la 
coerență în cazul în care consideră că o 
măsură luată de autoritatea de protecție a 
datelor a unui stat membru nu 
îndeplinește acest criteriu. Acest 
mecanism nu ar trebui să aducă atingere 
măsurilor pe care Comisia le poate adopta 
în exercitarea competențelor care îi revin în 
temeiul tratatelor.

Justificare

Prezentul amendament introduce articolul 63a (nou).

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

(111) Orice persoană vizată ar trebui să 
aibă dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere în orice stat 
membru și dreptul la o cale de atac, în 
cazul în care consideră că drepturile pe 

(111) Orice persoană vizată ar trebui să 
aibă dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere în orice stat 
membru și dreptul la o cale de atac, în 
cazul în care consideră că drepturile pe 
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care le are în temeiul prezentului 
regulament sunt încălcate sau în cazul în 
care autoritatea de supraveghere nu 
reacționează la o plângere sau nu 
acționează atunci când o astfel de acțiune 
este necesară pentru asigurarea protecției 
drepturilor persoanei vizate.

care le are în temeiul prezentului 
regulament sunt încălcate sau în cazul în 
care autoritatea de supraveghere nu 
reacționează la o plângere sau nu 
acționează atunci când o astfel de acțiune 
este necesară pentru asigurarea protecției 
drepturilor persoanei vizate. Dacă 
persoana vizată consideră că nu a fost 
respectat criteriul coerenței, poate depune 
o plângere la Comitetul european pentru 
protecția datelor.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113) Orice persoană fizică sau juridică ar 
trebui să aibă dreptul la o cale de atac 
împotriva deciziilor unei autorități de 
supraveghere care o privesc. Acțiunile 
inițiate împotriva unei autorități de 
supraveghere ar trebui să fie aduse în fața 
instanțelor statului membru în care este 
stabilită autoritatea de supraveghere.

(113) Orice persoană fizică sau juridică ar 
trebui să aibă dreptul la o cale de atac 
împotriva deciziilor unei autorități de 
supraveghere care o privesc. Acțiunile 
inițiate împotriva unei autorități de 
supraveghere ar trebui să fie aduse în fața 
instanțelor statului membru în care este 
stabilită autoritatea de supraveghere, sau în 
fața Comitetului european pentru 
protecția datelor, invocându-se motivul 
incoerenței cu aplicarea prezentului 
regulament în alte state membre.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Considerentul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

(115) În situațiile în care autoritatea de 
supraveghere competentă stabilită în alt 
stat membru nu acționează sau a adoptat 
măsuri insuficiente în legătură cu o 
plângere, persoana vizată poate solicita 
autorității de supraveghere din statul 
membru în care își are reședința obișnuită 
să introducă o acțiune împotriva 

eliminat
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autorității de supraveghere respective în 
fața instanței competente din celălalt stat 
membru. Autoritatea de supraveghere 
poate decide, sub control judiciar, dacă 
este sau nu este oportun să se dea curs 
cererii.

Justificare

Această posibilitate nu aduce valoare adăugată cetățenilor și riscă să compromită buna 
funcționare a colaborării dintre autoritățile de supraveghere în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

(118) Orice daună pe care o persoană o 
poate suferi din cauza unei prelucrări 
ilegale ar trebui să fie compensată de 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator, care poate fi exonerat(ă) de 
răspundere dacă dovedește că nu este 
răspunzător (răspunzătoare) pentru 
prejudiciu, în special în cazul în care acesta 
(aceasta) stabilește vina persoanei vizate 
sau în caz de forță majoră.

(118) Orice daună pe care o persoană o 
poate suferi din cauza unei prelucrări 
ilegale ar trebui să fie compensată de 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator, care poate fi exonerat(ă) de 
răspundere dacă dovedește că nu este 
răspunzător (răspunzătoare) pentru 
prejudiciu, în special în cazul în care acesta 
(aceasta) stabilește vina persoanei vizate 
sau în caz de forță majoră. În caz de 
răspundere solidară, persoana 
împuternicită de către operator care a 
despăgubit persoana vizată poate înainta 
o acțiune împotriva operatorului pentru a 
solicita rambursarea, dacă a acționat în 
conformitate cu actul juridic care o 
angajează față de acesta din urmă.

Justificare

Propunerea de regulament introduce principiul general al responsabilității operatorului 
(articolele 5f și 22), care trebuie păstrat și explicitat. Persoana împuternicită de operator este 
definită drept persoana care acționează în numele operatorului. De asemenea, în cazul în 
care persoana împuternicită de operator nu urmează instrucțiunile care îi sunt date, articolul 
26 alineatul (4) prevede că aceasta este considerată responsabilă de prelucrarea datelor.
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Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

(120) Pentru consolidarea și armonizarea 
sancțiunilor administrative în cazul 
încălcării prezentului regulament, fiecare 
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a sancționa infracțiunile 
administrative. Prezentul regulament ar 
trebui să indice aceste infracțiuni și limita 
maximă a amenzilor administrative 
aferente, care ar trebui să fie stabilite în 
fiecare caz, proporțional cu situația 
specifică, luându-se în considerare în mod 
corespunzător, în special, natura, gravitatea 
și durata încălcării. Mecanismul pentru 
asigurarea coerenței poate fi, de asemenea, 
utilizat în scopul remedierii divergențelor 
în aplicarea sancțiunilor administrative.

(120) Pentru consolidarea și armonizarea 
sancțiunilor administrative în cazul 
încălcării prezentului regulament, fiecare 
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a sancționa infracțiunile 
administrative. Prezentul regulament ar 
trebui să indice aceste infracțiuni și limita 
maximă a amenzilor administrative 
aferente, care ar trebui să fie stabilite în 
fiecare caz, proporțional cu situația 
specifică, luându-se în considerare în mod 
corespunzător, în special, natura, gravitatea 
și durata încălcării. În scopul consolidării 
pieței interne, sancțiunile administrative 
adoptate de către statele membre ar trebui 
să fie coerente între ele. Mecanismul 
pentru asigurarea coerenței poate fi, de 
asemenea, utilizat în scopul remedierii 
divergențelor în aplicarea sancțiunilor 
administrative.

Justificare

Prezentul amendament anticipă cerința referitoare la coerența sancțiunilor administrative, 
prevăzută la articolele 78 și 79.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 122

Textul propus de Comisie Amendamentul

(122) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care reprezintă 
o categorie specială de date necesitând un 
nivel mai ridicat de protecție, poate fi 
adesea justificată de o serie de motive 
legitime în beneficiul persoanelor și al 
societății în general, în special în contextul 
asigurării continuității asistenței medicale 
transfrontaliere. Prin urmare, prezentul 

(122) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care reprezintă 
o categorie specială de date necesitând un 
nivel mai ridicat de protecție, poate fi 
adesea justificată de o serie de motive 
legitime în beneficiul persoanelor și al 
societății în general, în special în contextul 
asigurării continuității asistenței medicale 
transfrontaliere. Prin urmare, prezentul 
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regulament ar trebui să prevadă condiții 
armonizate pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind sănătatea, sub 
rezerva unor garanții specifice și 
corespunzătoare menite să protejeze 
drepturile fundamentale și datele cu 
caracter personal al persoanelor fizice.
Acest lucru include dreptul persoanelor de 
a avea acces la datele lor cu caracter 
personal privind sănătatea, de exemplu 
datele din registrele lor medicale conținând 
informații precum diagnostice, rezultate ale 
examinărilor, evaluări ale medicilor curanți 
și orice tratament sau intervenție efectuată.

regulament ar trebui să prevadă condiții 
armonizate pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind sănătatea, sub 
rezerva unor garanții specifice și 
corespunzătoare menite să protejeze 
drepturile fundamentale și datele cu 
caracter personal al persoanelor fizice.
Acest lucru include dreptul persoanelor de 
a avea acces, în mod direct sau prin 
intermediul unor persoane mandatate 
anterior în acest sens, la datele lor cu 
caracter personal privind sănătatea, de 
exemplu datele din registrele lor medicale 
conținând informații precum diagnostice, 
rezultate ale examinărilor, evaluări ale 
medicilor curanți și orice tratament sau 
intervenție efectuată.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a permite familiei unui pacient accesul la datele 
acestuia, mai ales în cazurile în care, din cauza gravității stării sale de sănătate, pacientul nu 
este în măsură să ia decizii sau să utilizeze aceste informații.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 122 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(122a) Un profesionist care prelucrează 
date cu caracter personal ar trebui să 
primească, în măsura în care acest lucru 
este posibil, date anonimizate sau 
prezentate sub pseudonim, astfel încât 
identitatea să nu fie cunoscută decât de 
către medicul generalist sau specialist 
care a solicitat prelucrarea datelor.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să sugereze un instrument suplimentar de protecție a 
cetățenilor ale căror date medicale sunt controlate sau prelucrate de către un profesionist 
care nu are nevoie să cunoască identitatea persoanei vizate.

Amendamentul 44
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Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce privește 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor și a condițiilor de obținere a 
consimțământului unui minor; prelucrarea 
unor categorii speciale de date;
specificarea criteriilor și a condițiilor 
aplicabile cererilor în mod vădit excesive 
și taxelor pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; criteriile și cerințele 
aplicabile pentru informarea persoanei 
vizate și dreptul de acces; „dreptul de a fi 
uitat” și dreptul la ștergere; măsurile bazate 
pe crearea de profiluri; criteriile și cerințele 
privind responsabilitatea operatorului și 
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor;
persoana împuternicită de operator;
criteriile și cerințele privind documentația 
și securitatea prelucrării; criteriile și 
cerințele aplicabile pentru stabilirea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal și pentru notificarea acesteia către 
autoritatea de supraveghere, precum și 
circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere persoanei vizate;
criteriile și condițiile pentru operațiunile de 
prelucrare care necesită o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor;
criteriile și cerințele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice care 

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce privește 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor și a condițiilor de obținere a 
consimțământului unui minor; prelucrarea 
unor categorii speciale de date; criteriile și 
cerințele aplicabile pentru informarea 
persoanei vizate și dreptul de acces;
„dreptul de a fi uitat” și dreptul la ștergere;
măsurile bazate pe crearea de profiluri;
criteriile și cerințele privind 
responsabilitatea operatorului; persoana
împuternicită de operator; criteriile și 
cerințele privind documentația; criteriile și 
cerințele aplicabile pentru stabilirea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal și pentru notificarea acesteia către 
autoritatea de supraveghere, precum și 
circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere persoanei vizate;
criteriile și condițiile pentru operațiunile de 
prelucrare care necesită o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor;
criteriile și cerințele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice care 
necesită o consultare prealabilă;
desemnarea și sarcinile responsabilului cu 
protecția datelor; codurile de conduită;
criteriile și cerințele privind mecanismele 
de certificare; criteriile și cerințele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
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necesită o consultare prealabilă;
desemnarea și sarcinile responsabilului cu 
protecția datelor; codurile de conduită;
criteriile și cerințele privind mecanismele 
de certificare; criteriile și cerințele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului; sancțiunile 
administrative; prelucrarea în scopuri 
medicale; prelucrarea în contextul ocupării 
forței de muncă și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.
Este deosebit de important ca, pe durata 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului; prelucrarea în 
scopuri medicale; prelucrarea în contextul 
ocupării forței de muncă și prelucrarea în 
scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică. Este deosebit de important ca, 
pe durata activităților pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
la timp și în mod corespunzător a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competențe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor; proceduri standard și 
formulare tip pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate; formulare 
tip pentru informarea persoanei vizate;
formulare tip și proceduri standard 
referitoare la dreptul de acces; dreptul la 
portabilitatea datelor; formulare tip în 
ceea ce privește responsabilitatea 
operatorului de a asigura protecția datelor 
începând cu momentul conceperii și 
protecția implicită a datelor; cerințe 
specifice privind securitatea prelucrării;

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competențe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor; formulare tip pentru informarea 
persoanei vizate; formulare tip și proceduri 
standard referitoare la dreptul de acces;
formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului în materie 
de documentare; cerințe specifice privind 
securitatea prelucrării; formatul și 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securității datelor cu 
caracter personal în atenția autorității de 
supraveghere și pentru comunicarea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
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formatul și procedurile standard pentru 
notificarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal în atenția 
autorității de supraveghere și pentru 
comunicarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată; standarde și proceduri pentru o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor; formele și procedurile de 
autorizare prealabilă și de consultare 
prealabilă; standarde tehnice și mecanisme 
de certificare; nivelul adecvat de protecție 
oferit de o țară terță, de un teritoriu sau de 
un sector de prelucrare din țara terță 
respectivă sau de o organizație 
internațională; divulgările de informații 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistența 
reciprocă; operațiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Competențele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

personal către persoana vizată; standarde și 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecției datelor; formele și 
procedurile de autorizare prealabilă și de 
consultare prealabilă; standarde tehnice și 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecție oferit de o țară terță, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare din 
țara terță respectivă sau de o organizație 
internațională; divulgările de informații 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistența 
reciprocă; operațiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Competențele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 131

Textul propus de Comisie Amendamentul

(131) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru a se stabili formulare tip 
legate de obținerea consimțământului unui 
minor; proceduri standard și formulare tip 
pentru exercitarea drepturilor persoanelor 
vizate; formulare tip pentru informarea 
persoanei vizate; formulare tip și proceduri 

(131) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru a se stabili formulare tip 
legate de obținerea consimțământului unui 
minor; proceduri standard și formulare tip 
pentru exercitarea drepturilor persoanelor 
vizate; formulare tip pentru informarea 
persoanei vizate; formulare tip și proceduri 
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standard referitoare la dreptul de acces;
dreptul la portabilitatea datelor; formulare 
tip în ceea ce privește responsabilitatea 
operatorului de a asigura protecția datelor 
începând cu momentul conceperii și 
protecția implicită a datelor; cerințe 
specifice privind securitatea prelucrării;
formatul și procedurile standard pentru 
notificarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal în atenția 
autorității de supraveghere și pentru 
comunicarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată; standarde și proceduri pentru o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor; formele și procedurile de 
autorizare prealabilă și de consultare 
prealabilă; standarde tehnice și mecanisme 
de certificare; nivelul adecvat de protecție 
oferit de o țară terță, de un teritoriu sau 
de un sector de prelucrare din țara terță 
respectivă sau de o organizație 
internațională; divulgările de informații 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistența 
reciprocă; operațiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței, dat fiind că aceste acte au un 
domeniu de aplicare general.

standard referitoare la dreptul de acces;
formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului în materie 
de documentare; cerințe specifice privind 
securitatea prelucrării; formatul și 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securității datelor cu 
caracter personal în atenția autorității de 
supraveghere și pentru comunicarea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal către persoana vizată; standarde și 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecției datelor; formele și 
procedurile de autorizare prealabilă și de 
consultare prealabilă; standarde tehnice și 
mecanisme de certificare; divulgările de 
informații neautorizate de dreptul Uniunii;
asistența reciprocă; operațiunile comune;
deciziile în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, dat fiind că aceste 
acte au un domeniu de aplicare general.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Considerentul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, 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, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, 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 consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
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fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și diversitatea culturală, 
religioasă și lingvistică.

principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și diversitatea culturală, 
religioasă și lingvistică.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii;

eliminat

Justificare

Pentru a asigura încrederea cetățenilor, toate sectoarele trebuie să asigure o protecție la fel 
de bună a datelor. Dacă încălcările datelor care au loc în sectorul public generează 
neîncredere în rândurile cetățenilor, acest fapt va avea un efect negativ asupra activităților 
sectorului privat în materie de TIC și viceversa. Această afirmație este valabilă și în cazul 
instituțiilor Uniunii.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice;

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice și în 
cazul în care datele cu caracter personal 
nu devin accesibile unui număr 
nedeterminat de persoane;
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Justificare

Este oportun să se clarifice domeniul de aplicare al acestei excepții, mai ales ca urmare a 
dezvoltării rețelelor sociale care permit împărtășirea informațiilor unor sute de persoane.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) (cauzele C-101/01 și C-73/07) preconizează 
accesibilitatea de către „un număr nedeterminat de persoane” drept criteriu de aplicare a 
acestei excepții. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este de aceeași 
părere.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) care sunt anonimizate în măsură 
suficientă, în sensul articolului 4 
alineatul (2a);

Justificare

Clarificarea în corpul textului a considerentului 23 care menționează cazul datelor 
anonimizate în măsură suficientă și cărora nu trebuie să li se aplice dispozițiile prezentei 
directive.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) din domeniile care intră în domeniul 
de aplicare al articolelor 153, 154 și 155 
ale Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce 
privește reglementarea recrutării, precum 
și încheierea și respectarea acordurilor 
colective.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) ale unei persoane fizice care sunt 
făcute publice în cursul exercitării unor 
atribuții profesionale, precum numele, 
datele de contact și funcția;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării Directivei 2000/31/CE, în special 
a normelor privind răspunderea furnizorilor 
de servicii intermediari, prevăzute la 
articolele 12 - 15 din directiva menționată.

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării Directivei 2000/31/CE, în special 
a normelor privind răspunderea furnizorilor 
de servicii intermediari, prevăzute la 
articolele 12 - 15 din directiva menționată, 
și nici dispozițiilor specifice ale dreptului 
Uniunii sau ale legislației statelor membre 
legate de prelucrarea datelor, în special în 
ceea privește interesele apărate prin lege, 
în cazul în care acestea prevăd o protecție 
mai strictă decât dispozițiile prezentului 
regulament;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de operator pe teritoriul Uniunii.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent 
dacă prelucrarea are loc sau nu pe 
teritoriul Uniunii.
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Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate în Uniune sau

(a) oferirea de bunuri și servicii unor astfel 
de persoane vizate în Uniune, inclusiv 
servicii prestate persoanei cu titlu gratuit
sau

Justificare

Această adăugire contribuie la a clarifica faptul că obiectivul urmărit nu prezintă interes 
pentru aplicarea prezentului regulament și că serviciile prestate fără scop lucrativ sau cu 
titlu gratuit sunt supuse acelorași obligații ca cele prestate de ceilalți operatori, dacă se 
aplică condiții similare.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) urmărirea comportamentului acestora. (b) monitorizarea comportamentului unor 
astfel de persoane vizate cu scopul de a le 
oferi bunuri sau servicii.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal 
ale persoanelor vizate care nu își au 
reședința în Uniune de către un operator 
sau o persoană împuternicită de acesta 
stabiliți în Uniune, prin activitățile 
economice desfășurate în una sau mai 
multe țări terțe.
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Justificare

Societățile sau angajatorii din UE nu ar trebui să aibă posibilitatea de a accede în mod ilegal 
la datele cu caracter personal ale angajaților pentru a le monitoriza comportamentul, pentru 
a-i înscrie pe liste negre ca urmare a afilierii lor sindicale etc., indiferent dacă angajatul este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau nu.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, în special prin referire la un număr 
de identificare, la date de localizare, la un 
identificator online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

(1) „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, în special prin referire la un număr 
de identificare sau la un identificator, la 
date de localizare sau la unul sau mai mulți 
factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

Justificare

Respectarea principiului neutralității tehnologice.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date anonime” înseamnă orice date 
cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate sub o 
altă formă, astfel încât nu mai pot fi 
atribuite unei persoane vizate; datele 
anonime nu se consideră drept date cu 
caracter personal.
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Justificare

Întreprinderile ar trebui stimulate să anonimizeze datele, ceea ce va întări, în cele din urmă, 
protecția vieții private a consumatorilor. Schimbările urmăresc să clarifice sensul datelor 
anonime și, în conformitate cu considerentul 23, să excludă în mod expres astfel de date din 
domeniul de aplicare al regulamentului. Definiția a fost preluată de la articolul 3 punctul 6 
din Legea federală privind protecția datelor a Germaniei.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „crearea de profiluri” înseamnă orice 
formă de prelucrare automatizată a 
datelor cu caracter personal prin care se 
urmărește efectuarea de analize sau 
previziuni în legătură, în special, cu 
performanțele persoanei fizice la locul de 
muncă, situația sa economică, locul în 
care se află, starea sa de sănătate, 
preferințele personale, încrederea de care 
se bucură sau comportamentul acesteia;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „date protejate prin utilizarea unui 
pseudonim” înseamnă orice date care au 
fost colectate, modificate sau prelucrate 
sub o altă formă, astfel încât nu mai pot fi 
atribuite unei persoane vizate fără a se 
utiliza date suplimentare care fac obiectul 
unor controale tehnice și organizaționale 
independente și diferite destinate să 
garanteze că nu va avea loc o astfel de 
atribuire sau că aceasta ar necesita un 
termen, costuri și eforturi 
disproporționate;



AD\924645RO.doc 45/128 PE496.497v02-00

RO

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
interesele persoanelor vizate.  Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică, autoritatea publică, agenția sau 
orice alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile,
condițiile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal; atunci când 
scopurile, condițiile și mijloacele
prelucrării sunt stabilite prin dreptul 
Uniunii sau prin legislația unui stat 
membru, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite 
prin dreptul Uniunii sau prin legislația unui 
stat membru;

5. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică, autoritatea publică, agenția sau 
orice alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile 
prelucrării datelor cu caracter personal;
atunci când scopurile prelucrării sunt 
stabilite prin dreptul Uniunii sau prin 
legislația unui stat membru, operatorul sau 
criteriile specifice pentru desemnarea 
acestuia pot fi stabilite prin dreptul Uniunii 
sau prin legislația unui stat membru;

Justificare

Odată cu noile tehnologii și servicii disponibile, precum informatica dematerializată, 
diviziunea tradițională a entităților care participă la prelucrarea datelor cu caracter 
personal s-ar putea dovedi dificilă, în condițiile în care persoana autorizată de către operator 
ar avea, în astfel de cazuri, o influență importantă asupra modului în care sunt prelucrate
datele. Din acest motiv, pare rezonabil să se stabilească operatorul ca entitate, care decide 
cu privire la scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, întrucât stabilirea 
finalității constituie decizia cea mai importantă, iar ceilalți factori servesc drept mijloace de 
atingere a acestui scop.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, 
prin care persoana vizată acceptă, printr-o 
declarație sau printr-o acțiune pozitivă fără 
echivoc, ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate;

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, care trebuie să fie specifică, 
informată și cât mai explicită posibil 
potrivit contextului, prin care persoana 
vizată acceptă, în mod explicit, ori de câte 
ori datele menționate la articolul 9 
alineatul (1) urmează să fie prelucrate, 
printr-o declarație sau printr-o acțiune 
pozitivă fără echivoc, ca datele sale cu 
caracter personal să fie prelucrate;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă o încălcare a securității 
care duce, în mod accidental sau ilegal, la 
distrugerea, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate sub o altă 
formă;

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă o încălcare a securității 
care duce, în mod accidental sau ilegal, la 
distrugerea, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate sub o altă 
formă; datele cifrate printr-un nivel 
ridicat de criptare nu se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament în cazul în care se dovedește 
că cheia de criptare nu a fost avariată;

Justificare

Pierderea datelor care au fost criptate cu un nivel ridicat de criptare, în cazul în care cheia 
de criptare nu a fost pierdută, nu expune persoanele la niciun risc de a suferi prejudicii. Pur 
și simplu, datele nu pot fi citite. În cazul în care datele nu pot fi citite, nu pare rezonabil să fie 
tratate conform modalităților stipulate la articolele 31 și 32. În această situație, notificarea 
nu le aduce cetățenilor nicio îmbunătățire în ceea ce privește protecția vieții private.

Amendamentul 65
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Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind 
scopurile, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal;
în cazul în care nu se ia nicio decizie pe 
teritoriul Uniunii cu privire la scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, sediul 
principal este locul în care se desfășoară 
principalele activități de prelucrare în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator din Uniune. În ceea ce privește 
persoana împuternicită de operator, 
„sediu principal” înseamnă locul 
administrației sale centrale din Uniune;

13. „sediu principal” înseamnă locul 
desemnat ca atare de către întreprindere 
sau grupul de întreprinderi, indiferent 
dacă au calitatea de operator sau de 
persoană împuternicită de către operator, 
cu respectarea mecanismului de asigurare 
a coerenței stabilit la articolul 57, pe baza 
următoarelor criterii obiective cu caracter 
facultativ, dar fără a se limita la acestea:

(a) locul în care se află sediul european al 
unui grup de întreprinderi;
(b) locul în care se află entitatea din 
cadrul unui grup de întreprinderi căreia i-
au fost delegate responsabilități în materie 
de protecție a datelor;
(c) locul în care se află entitatea din 
cadrul grupului care este cea mai în 
măsură, din perspectiva funcțiilor de 
conducere și a responsabilităților 
administrative, să se ocupe de normele 
stabilite în prezentul regulament și să le 
execute; sau
(d) locul în care sunt exercitate în mod 
efectiv reale activități de gestionare prin 
care se stabilește prelucrarea datelor în 
cadrul unei organizații stabile.

Întreprinderea sau grupul de 
întreprinderi informează autoritatea 
competentă în legătură cu desemnarea 
sediului principal.
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Justificare

Definiția sediului principal este excesiv de vagă și prevede o marjă mult prea largă ce 
permite interpretări divergente. Este necesar să dispunem de un test uniform prin care să se 
poată stabili „sediul principal” al unei organizații, care să poată fi aplicat 
„întreprinderilor/grupurilor de întreprinderi” cu titlu de punct de referință relevant și care 
să se bazeze pe un set de criterii obiective relevante.  Aceste criterii sunt utilizate pentru a 
stabili autoritatea de control pentru normele obligatorii ale întreprinderilor și au dovedit, 
prin urmare, că pot fi puse în aplicare.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie adecvate, pertinente și limitate la 
strictul necesar în ceea ce privește 
scopurile pentru care sunt prelucrate;
aceste date sunt prelucrate numai dacă și 
atât timp cât scopurile nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații care nu 
implică date cu caracter personal;

(c) să fie adecvate, pertinente și neexcesive
în ceea ce privește scopurile pentru care 
sunt prelucrate; aceste date sunt prelucrate 
numai dacă și atât timp cât scopurile nu pot 
fi îndeplinite prin prelucrarea unor 
informații care nu implică date cu caracter 
personal;

Justificare

Această schimbare, care permite prelucrarea „neexcesivă”, este mai adecvată. Ea constă 
într-o trimitere la formularea directivei inițiale privind protecția datelor, și anume, 
Directiva 95/46/CE, și urmărește să evite inconsecvențele cu alte norme ale UE, precum 
Directiva privind creditele de consum și pachetul privind cerințele de capital, care impun, la 
rândul lor, instituțiilor de credit să prelucreze date cu caracter personal.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
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prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolele 81 și 83, și numai 
dacă se efectuează o reexaminare periodică 
în vederea evaluării necesității de a 
continua stocarea;

Justificare

Ar trebui să fie posibilă și stocarea datelor cu caracter personal pe perioade mai îndelungate 
în scopuri legate de sănătatea publică (articolul 81), precum și în scopuri istorice, statistice 
și de cercetare științifică (articolul 83), care sunt deja prevăzute în textul propunerii 
Comisiei. Această dispoziție va asigura disponibilitatea tuturor datelor relevante, astfel încât 
persoana vizată să primească îngrijirile cele mai adecvate.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară pentru a 
respecta o obligație legală sau un drept 
legal prevăzut de legislația Uniunii 
Europene sau de cea națională ori pentru 
a evita încălcarea unei astfel de obligații 
sau a unui astfel de drept, pe care 
operatorul trebuie să le respecte, inclusiv 
pentru exercitarea unei sarcini având 
drept scop evaluarea bonității sau 
prevenirea și detectarea fraudelor.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul;

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul sau pentru îndeplinirea 
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unei sarcini efectuate cu scopul de a 
evalua bonitatea sau în scopuri legate de 
prevenirea și detectarea fraudelor;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor.

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de operatori sau de terțul ori terții 
cărora le sunt divulgate datele, cu excepția 
cazului în care prevalează interesele sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei vizate, care necesită protejarea 
datelor cu caracter personal, în special 
atunci când persoana vizată este un minor.
Acest lucru nu se aplică în cazul prelucrării 
efectuate de către autoritățile publice în 
îndeplinirea misiunii lor.

Justificare

This amendment seeks to regulate the situation when a third party has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive 95/46/EC which recognizes the legitimate 
interest of a third party. This is for example the case in some Member States where the social 
partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. Trade 
unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all employees 
at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for this system 
to function the unions must have the possibility to monitor the observance of collective 
agreements.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) datele sunt colectate din registre, liste 
sau documente publice;
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Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) prelucrarea datelor, între altele a 
informațiilor referitoare la membrii unei 
organizații, care este efectuată de către 
organizația în cauză în conformitate cu 
normele sale statutare, este de maximă 
importanță pentru operatorul prelucrării 
datelor în cadrul organizațiilor bazate pe 
o afiliere voluntară;

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) prelucrarea este necesară în scopuri 
de detectare și prevenire a fraudelor, în 
conformitate cu regulamentul financiar 
aplicabil sau cu codurile de practici ale 
unei ramuri industriale sau ale unui 
organism profesional;

Justificare

În practică, experiența a demonstrat că o „obligație legală” nu include regulamentul 
financiar sau codurile de conduită naționale, care prezintă o importanță fundamentală în 
prevenirea și detectarea fraudelor, pentru operatori și pentru protecția persoanelor vizate.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) prelucrarea este necesară pentru a 
apăra un interes, a strânge dovezi care 
vor servi drept elemente de probă în 
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justiție sau pentru a intenta o acțiune în 
justiție;

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) se prelucrează doar datele 
pseudonime.

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
interesele persoanelor vizate.  Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Legislația statului membru trebuie să 
urmărească un obiectiv de interes public 
sau să fie necesară în vederea protejării 
drepturilor și libertăților celorlalți, să 
respecte substanța dreptului de protecție a 
datelor cu caracter personal și să fie 
proporțională cu obiectivul legitim urmărit.

Legislația statului membru trebuie să 
urmărească un obiectiv de interes public 
sau să fie necesară în vederea protejării 
drepturilor și libertăților celorlalți. De 
asemenea, dreptul statului membru 
trebuie să respecte prezentul regulament și 
tratatele internaționale la care respectivul 
stat membru a decis să adere. În ultimul 
rând, statul membru are obligația de a 
evalua și a decide dacă legislația 
națională este proporțională cu obiectivul 
legitim urmărit sau dacă un obiectiv 
legitim poate fi realizat apelându-se la 
soluții care invadează într-o mai mică 
măsura sfera vieții private.
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Justificare

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care scopul prelucrării 
ulterioare nu este compatibil cu scopul 
pentru care au fost colectate datele cu 
caracter personal, prelucrarea trebuie să se 
bazeze pe un temei juridic care presupune 
cel puțin unul din considerentele 
menționate la alineatul (1) literele (a) - (e).
Acest lucru se aplică în special oricărei 
schimbări a termenilor și condițiilor 
generale ale unui contract.

(4) În cazul în care scopul prelucrării 
ulterioare nu este compatibil cu scopul 
pentru care au fost colectate datele cu 
caracter personal, prelucrarea trebuie să se 
bazeze pe un temei juridic care presupune 
cel puțin unul din considerentele 
menționate la alineatul (1). Acest lucru se 
aplică în special oricărei schimbări a 
termenilor și condițiilor generale ale unui 
contract.

Justificare

Dispoziția referitoare la exprimarea consimțământului în contextul specific s-a dovedit 
eficace în ceea ce privește protecția vieții private și este în conformitate cu obiectivele expuse 
la considerentul 25 din propunere.

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia trebuie să fie abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii condițiilor 
menționate la alineatul (1) litera (f) 
pentru diverse sectoare și situații de 
prelucrare a datelor, inclusiv în ceea ce 

eliminat
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privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la un minor.

Justificare

Nu sunt necesare precizări suplimentare.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul suportă sarcina probei în 
ceea ce privește acordarea de către 
persoana vizată a consimțământului 
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal în scopurile specificate.

(1) În cazul în care este necesar 
consimțământul, forma sub care se obține 
consimțământul cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate este proporțională cu tipul datelor 
prelucrate, cu scopul prelucrării și cu 
orice riscuri identificate care sunt stabilite 
printr-o evaluare a impactului protecției 
datelor.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul.
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă consimțământul. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia sau în cazurile în care dreptul 
european sau cel național prevăd o durată 
minimă obligatorie de stocare ori datele 
sunt prelucrate în conformitate cu 
dispozițiile normative europene și 
naționale sau în scopuri juridice ori de 
combatere a fraudelor. Persoana vizată 
trebuie să comunice persoanei autorizate 
de către operator intenția de a-și revoca 
consimțământul.
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consimțământul nu reprezintă un 
temei juridic pentru prelucrare atunci 
când există un dezechilibru semnificativ 
între poziția persoanei vizate și cea a 
operatorului.

eliminat

Justificare

Exprimări precum „dezechilibru semnificativ” riscă să genereze incertitudine juridică.  Mai 
mult decât atât, acestea sunt inutile, deoarece dreptul contractelor, inclusiv legislația în 
materie de protecție a consumatorilor, prevede garanții adecvate împotriva fraudelor, a 
amenințărilor, a exploatării inechitabile etc., iar acestea ar trebui să se aplice acordurilor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Executarea unui contract sau 
prestarea unui serviciu nu pot deveni 
dependente de consimțământul cu privire 
la prelucrarea sau utilizarea datelor care 
nu sunt necesare pentru executarea 
contractului sau pentru prestarea 
serviciului, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
în care legislația prevede obligativitatea 
obținerii consimțământului din partea 
persoanei vizate.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Accesul la un anumit consimțământ, 
exprimat în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (a), precum și al articolului 9 
alineatul (2) litera (a) poate fi limitat în 
cazurile în care se aplică normele interne 
ale organizațiilor referitoare la prevenirea 
fraudelor sau a infracționalității, în 
conformitate cu legislația statului 
membru în cauză.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Pentru a stabili condițiile în care o 
persoană care nu are capacitatea juridică 
de a acționa își acordă sau autorizează 
consimțământul, se aplică legislația 
statului membru în care își are reședința 
persoana respectivă.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 e (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul dreptului angajatorului de a 
prelucra datele pe baza consimțământului 
angajatului și nici dreptului autorităților 
publice de a prelucra date pe baza 
consimțământului cetățeanului.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct 
unui minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 13 
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de bunuri și 
servicii în mod direct unui minor, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
unui minor cu vârsta sub 13 ani este legală 
numai dacă și în măsura în care 
consimțământul este acordat sau autorizat 
de părintele sau de tutorele minorului.
Operatorul depune toate eforturile 
rezonabile pentru a obține consimțământul 
verificabil, ținând seama de tehnologiile 
disponibile, fără a determina operațiuni 
inutile de prelucrare a datelor.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informațiile destinate exprimării 
consimțământului trebuie formulate într-
un limbaj clar și adecvat vârstei, într-un 
mod care este ușor de înțeles pentru un 
copil cu vârsta de peste 13 ani;

Amendamentul 89
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Informațiile menționate la alineatele 
(1), (1a), (2) și (3) nu se aplică în cazul în 
care prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui copil se referă la datele 
cu privire la sănătate și în cazul în care 
legislația statului membru în materie de 
îngrijire a sănătății și îngrijire socială 
acordă prioritate competenței unei 
persoane înaintea vârstei fizice.

Justificare

În contextul îngrijirii sănătății și îngrijirii sociale, autorizația părintelui sau a tutorelui 
copilului nu ar trebui să fie necesară în cazul în care copilul are competența de a lua o 
decizie pentru sine. În cazurile de protecție a copilului, nu este întotdeauna în interesul 
persoanei vizate ca părintele sau tutorele său să aibă acces la datele sale, iar acest lucru ar 
trebui să se reflecte în legislație.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe.

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența și activitățile 
sindicale, probleme sociale semnificative, 
informații private, precum și prelucrarea 
datelor genetice sau a datelor privind 
sănătatea, viața sexuală, condamnările 
penale sau măsurile de securitate conexe.

Justificare

În Danemarca, categoriile speciale de date care se solicită a fi cel mai bine protejate sunt 
mai ample decât propune regulamentul. Ca rezultat, regulamentul dezavantajează cetățenii 
danezi mai mult decât actuala legislație. Pentru acest motiv, propun extinderea categoriilor 
sociale pentru a include „probleme sociale semnificative și informații private”.
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Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal, în condițiile prevăzute la 
articolele 7 și 8, cu excepția cazului în care 
dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru prevede că interdicția menționată 
la alineatul (1) nu poată fi ridicată de 
persoana vizată; sau

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal, în condițiile prevăzute la 
articolele 7 și 8, cu excepția cazului în care 
dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru prevede că interdicția menționată 
la alineatul (1) nu poată fi ridicată de 
persoana vizată. În special, aceasta ar 
include garanții care împiedică trecerea 
lucrătorilor pe o listă neagră, de exemplu, 
datorită activităților sindicale sau 
rolurilor acestora de reprezentanți 
responsabili cu chestiunile legate de 
sănătate și securitate; sau

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate; sau

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii, de legislația unui stat membru sau 
de acorduri colective privind piața muncii
care prevăd garanții adecvate; sau

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul (d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
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activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație 
sau orice alt organism cu scop nelucrativ și 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate; sau

activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație, 
organizații de pe piața forței de muncă sau 
orice alt organism cu scop nelucrativ și cu 
specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate; sau

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest de persoana 
vizată; sau

(e) prelucrarea se referă la date cu caracter 
personal care sunt făcute publice în mod 
manifest de către persoana vizată sau care 
sunt transferate în mod liber operatorului 
la inițiativa persoanei vizate și care sunt 
prelucrate pentru scopul specific stabilit 
de persoana vizată și în interesul acesteia;
sau

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
controlul autorității publice, fie atunci 
când prelucrarea este necesară pentru 
conformarea cu o obligație legală sau de 
reglementare care îi revine operatorului, fie 
pentru îndeplinirea unei sarcini executate 
din considerente importante de interes 
public, în măsura în care prelucrarea este 

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
supravegherea autorității de supraveghere 
competente, fie atunci când prelucrarea 
este necesară pentru conformarea cu o 
obligație legală sau de reglementare care îi 
revine operatorului, fie pentru a evita o 
încălcare a unei obligații legale sau de 
reglementare a UE sau a unui stat 
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autorizată de dreptul Uniunii sau de 
legislația unui stat membru care prevede 
garanții adecvate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

membru ori acorduri colective de pe piața 
muncii sub a căror incidență se află 
operatorul, fie pentru îndeplinirea unei 
sarcini executate din considerente 
importante de interes public, în măsura în 
care prelucrarea este autorizată de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate. Un registru 
complet al condamnărilor penale este ținut 
numai sub controlul autorității publice.

Justificare

Este important ca organizațiile patronale și cele ce reprezintă lucrătorii (sindicatele) să 
poată continua, în viitor, să negocieze și să elaboreze acorduri colective conforme culturii, 
tradițiilor, competitivității și situației economice naționale.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la condamnările 
penale sau măsurile de securitate aferente 
se efectuează în contextul bazelor de date 
ce conțin date privind fraudele comise 
împotriva instituțiilor de credit sau a 
membrilor altor grupuri financiare 
reglementate de legislația națională sau a 
UE și înființate de către instituțiile 
financiare pentru a preveni fraudele;
restricțiile privind prelucrarea datelor 
referitoare la condamnările penale nu ar 
trebui să se aplice la datele referitoare la 
infracțiuni.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor, condițiilor și 
garanțiilor corespunzătoare pentru 
prelucrarea categoriilor speciale de date 
cu caracter personal menționate la 
alineatul (1), precum și derogările 
prevăzute la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul -11 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -11
Principii generale pentru drepturile 

persoanelor vizate
(1) Temeiul protecției datelor îl constituie 
drepturi clare și fără ambiguități pentru 
persoana vizată în ce privește operatorul 
de date. Dispozițiile prezentului 
regulament au scopul de a întări, 
clarifica, garanta și, după caz, codifica 
aceste drepturi.
(2) Astfel de drepturi includ, printre 
altele, furnizarea de informații clare, ușor 
de înțeles cu privire la politicile 
operatorului de date pentru accesul 
persoanelor vizate, rectificarea și 
ștergerea datelor acestora, dreptul la 
portabilitatea datelor și dreptul de a se 
opune creării unui profil; în general, 
astfel de drepturi trebuie să fie exercitate 
în mod gratuit, iar operatorul de date va 
răspunde cererilor din partea persoanei 
vizate într-un termen rezonabil.

Amendamentul 99
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul transmite persoanei vizate 
orice informație și orice comunicare cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal într-o formă inteligibilă, utilizând 
un limbaj clar și simplu, adaptat în funcție 
de persoana vizată, în special pentru orice 
informație adresată în mod expres unui 
minor.

(2) Operatorul transmite persoanei vizate 
orice informație și orice comunicare cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal într-o formă inteligibilă, utilizând 
un limbaj clar și simplu, în special pentru 
orice informație adresată în mod expres 
unui minor.

Justificare

Informațiile sau comunicările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie 
să fie clare și inteligibile. Mențiunea „adaptată în funcție de persoana vizată” riscă să creeze 
insecuritate juridică. Ar fi echitabil să se impună o obligație anume doar în cazul copiilor 
care constituie o categorie specifică.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informațiile destinate persoanelor 
vizate sunt furnizate într-un format care 
oferă persoanelor vizate informațiile 
necesare pentru a înțelege poziția lor și a 
lua decizii în mod adecvat. Informații 
complete sunt disponibile la cerere. Prin 
urmare, operatorul dă dovadă de 
transparență în informare și comunicare 
în cadrul politicilor sale de protecție a 
datelor, prin utilizarea unui mod de 
descriere a diferitelor etape de prelucrare 
a datelor bazat pe pictograme și ușor de 
înțeles.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul stabilește proceduri pentru 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
articolul 14 și pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate menționate la articolul 
13 și la articolele 15 - 19. Operatorul 
prevede în special mecanisme pentru 
facilitarea introducerii unei cereri privind 
acțiunile menționate la articolul 13 și la 
articolele 15 - 19. În cazul în care datele cu 
caracter personal fac obiectul unei 
prelucrări automatizate, operatorul 
prevede, de asemenea, modalitățile de 
introducere a cererilor pe cale electronică.

(1) Operatorul stabilește proceduri pentru 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
articolul 14 și pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate menționate la articolul 
13 și la articolele 15 - 19. Operatorul 
prevede în special mecanisme pentru 
facilitarea introducerii unei cereri privind 
acțiunile menționate la articolul 13 și la 
articolele 15 - 19. În cazul în care datele cu 
caracter personal fac obiectul unei 
prelucrări automatizate, operatorul 
prevede, de asemenea, modalitățile de 
introducere a cererilor pe cale electronică.
Procedurile la care se face referire în 
acest articol pot fi proceduri deja instituite 
de autoritățile oficiale ale statelor 
membre, cu condiția ca procedurile să 
respecte dispozițiile regulamentului.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 
lună de la primirea cererii, dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15 - 19 și furnizează 
informațiile solicitate. Acest termen poate 
fi prelungit cu încă o lună, în cazul în care 
mai multe persoanele vizate își exercită 
drepturile și cooperarea acestora este 
necesară într-o măsură rezonabilă pentru a 
evita eforturi inutile și disproporționate din 
partea operatorului. Informațiile sunt 
furnizate în scris. În cazul în care persoana 
vizată introduce o cerere în format 
electronic, informațiile sunt furnizate în 
format electronic, cu excepția cazului în 
care persoana vizată solicită un alt format.

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 
lună de la primirea cererii, dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15 - 19 și furnizează 
informațiile solicitate. Acest termen poate 
fi prelungit cu încă o lună, în cazul în care 
mai multe persoanele vizate își exercită 
drepturile și cooperarea acestora este 
necesară într-o măsură rezonabilă pentru a 
evita eforturi inutile și disproporționate din 
partea operatorului. Informațiile sunt 
furnizate în scris. În cazul în care persoana 
vizată introduce o cerere în format 
electronic, informațiile sunt furnizate în 
format electronic, cu excepția cazului în 
care persoana vizată solicită un alt format 
sau a cazului în care operatorul are 
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motive să considere că furnizarea 
informațiilor în format electronic ar crea 
un risc semnificativ de fraudă.

Justificare

Eliberarea anumitor date în format electronic, precum dosarele de credit, ar putea avea ca 
rezultat modificarea acestora sau furtul de identitate atunci când sunt furnizate 
consumatorilor. Transmiterea de date provenind de la agențiile de informații privind 
creditele ar trebui să se facă cu condiția efectuării verificărilor de autenticitate care să 
îndeplinească criteriile stabilite de agenția deținătoare a datelor cu scopul preîntâmpinării 
interceptării, utilizării abuzive, frauduloase sau modificării.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, în special din 
cauza caracterului lor repetitiv, operatorul 
poate percepe o taxă pentru furnizarea 
informațiilor sau pentru luarea măsurilor 
solicitate ori poate să nu ia măsurile 
solicitate. În acest caz, operatorul suportă 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit excesiv al cererii.

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, în special din 
cauza caracterului lor repetitiv, operatorul 
poate percepe o taxă rezonabilă pentru 
furnizarea informațiilor sau pentru luarea 
măsurilor solicitate. În acest caz, operatorul 
suportă sarcina probei în ceea ce privește 
caracterul vădit excesiv al cererii.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și condițiilor 
privind cererile vădit excesive și taxele 
menționate la alineatul (4).

eliminat
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Justificare

Nu sunt necesare clarificări suplimentare în ceea ce privește această dispoziție prin 
intermediul unui act delegat. Autoritățile de supraveghere ale statelor membre sunt mult mai 
în măsură să soluționeze eventualele dificultăți.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Autoritățile de supraveghere ale statelor membre sunt mult mai în măsură să soluționeze 
eventualele dificultăți.

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un 
efort disproporționat.

Orice rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17 se 
aplică, de asemenea, fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele fără ca 
persoana vizată să fi putut controla 
această situație.
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Justificare

Vânzarea unei baze de date către o terță parte nu-l scutește pe operatorul de date de 
executarea obligațiilor care îi revin. Dacă, în schimb, persoana vizată a transferat în mod 
voluntar sau conștient anumite date prin intermediul operatorului de date, acesta din urmă nu 
poartă noi responsabilități.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Verificarea identității unei persoane 

vizate
Operatorul trebuie să asigure că s-a 
primit o documentație suficientă pentru 
dovedirea identității unei persoane vizate, 
atunci când aceasta își exercită drepturile 
prevăzute la articolele 14-19 din prezentul 
regulament.

Justificare

Prezentul regulament instituie noi drepturi pentru cetățeni. Cu toate acestea, nu este prevăzut 
nicăieri în ce mod trebuie obligați cetățenii să-și dovedească identitatea pentru a-și exercita 
drepturile. Este important ca identitatea cetățenilor să fie dovedită și, eventual, contestată de 
operator pentru a se asigura că nu poate fi vorba de nicio formă de furt de identitate.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează persoanei 
vizate cel puțin următoarele informații:

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează persoanei 
vizate următoarele informații:

Amendamentul 109
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) criteriile și/sau obligațiile legale cu 
ajutorul cărora se stabilește perioada în 
care vor fi stocate datele cu caracter 
personal în orice scop;

Justificare

Nu se poate stabili întotdeauna cu precizie durata exactă de stocare a datelor cu caracter 
personal, în special în cazul stocării lor în scopuri diferite.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) orice altă informație necesară pentru 
garantarea unei prelucrări corecte față de 
persoana vizată, având în vedere 
circumstanțele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal.

(h) orice altă informație considerată
necesară de către operator pentru 
garantarea unei prelucrări corecte față de 
persoana vizată, având în vedere 
circumstanțele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal.

Justificare

Trebuie clarificat domeniul de aplicare al acestei dispoziții și trebuie precizat faptul că 
operatorii pot asigura un nivel mai ridicat de transparență.

Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat; sau

(b) datele sunt destinate exclusiv 
scopurilor prevăzute la articolul 83, nu 
sunt colectate de la persoana vizată, iar 
furnizarea acestor informații se dovedește 
imposibilă sau ar presupune un efort 
disproporționat și ar avea drept rezultat o 
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povară administrativă excesivă, în special 
în cazul în care prelucrarea este efectuată 
de o IMM astfel cum este definită în 
Recomandarea UE 2003/361; sau

Justificare

Această dispoziție decurge direct din articolul 11 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, dar, 
în lipsa acestei precizări, ar fi creat o lacună în materie de protecție a consumatorilor. Acest 
amendament restabilește corespondența dintre intențiile inițiale și formulare.

Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cerere și cu titlu gratuit, operatorul de 
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date aduce dovada legalității prelucrării 
într-un termen rezonabil.

Justificare

Dacă operatorul de date oferă în mod direct persoanei vizate dovada menționată, ar putea fi 
redus numărul acțiunilor intentate în justiție.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare și de creare a unui 
profil. În cazul în care persoana vizată 
introduce o cerere în format electronic, 
informațiile sunt furnizate în format 
electronic, cu excepția cazului în care 
persoana vizată solicită un alt format.
Operatorul ia toate măsurile necesare 
pentru a verifica identitatea unei persoane 
vizate care solicită acces la date.

Justificare

Dreptul de acces la date nu trebuie să permită abuzuri, în special în cazul în care solicitarea 
este prezentată în format electronic. Prin urmare, operatorul trebuie să verifice identitatea 
persoanei care solicită acces la date și trebuie să poată dovedi că a depus toate eforturile 
impuse de circumstanțe.

Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 

eliminat
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personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

Justificare

Această adăugire nu pare necesară.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sub rezerva garanțiilor juridice 
necesare, în special pentru a se asigura că 
informațiile nu sunt utilizate pentru a 
adopta măsuri sau decizii privind anumite 
persoane, statele membre pot, în cazul în 
care nu există niciun risc de încălcare a 
vieții private, limita prin lege drepturile 
menționate la articolul 15 numai în cazul 
în care aceste drepturi sunt prelucrate ca 
parte a cercetării științifice în 
conformitate cu articolul 83 din prezentul 
regulament sau în cazul în care aceste 
date cu caracter personal sunt stocate în 
perioada de timp necesară pentru a 
întocmi statistici.

Justificare

A se vedea articolul 13 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, JO L 281/95.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (1) nu se aplică datelor 
pseudonime.
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Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
interesele persoanelor vizate.  Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul de a fi șters

Justificare

Titlul propus de către Comisie induce în eroare.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana vizată se opune prelucrării 
datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 19;

(c) persoana vizată se opune prelucrării 
datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 19, iar opoziția este admisă;

Justificare

Prezentul amendament vizează să asigure că o persoană vizată nu se poate opune pur și 
simplu, în temeiul articolului 19, declanșând, astfel, principiul dreptului de a fi uitat chiar 
dacă opoziția este nefondată.

Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a transferat datele cu caracter 
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caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil de 
publicarea datelor respective.

personal sau a făcut publice datele cu 
caracter personal fără consimțământul 
persoanei vizate, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care datele au fost transferate, 
operatorul de transfer îi informează pe 
acești operatori terți că persoana vizată 
solicită ștergerea tuturor datelor cu 
caracter personal, precum și a tuturor 
linkurilor către datele cu caracter 
personal și a copiilor sau reproducerilor 
acestora. În cazul în care operatorul a 
autorizat un terț să publice date cu caracter 
personal, se consideră că operatorul este 
responsabil de publicarea datelor 
respective.

Justificare

Această dispoziție vizează îndeosebi transferul de date care fac obiectul unei cereri de 
ștergere. Trebuie precizat în mod expres că, dacă persoana vizată a făcut publice datele în 
cauză sau i-a transmis operatorului de date indicația de a întreprinde acest demers ori a 
făcut acest lucru prin intermediul operatorului de date, răspunderea revine în continuare 
persoanei vizate. Pe de altă parte, operatorul de date este răspunzător de aplicarea prezentei 
dispoziții și în cazul datelor care, în mod voluntar, au fost transferate sau puse la dispoziția 
unor terțe părți care nu au legături cu persoana vizată.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul menționat la alineatul (1) 
informează persoana vizată, în măsura în 
care acest lucru este posibil, cu privire la 
cursul dat cererii sale de către părțile terțe 
vizate la alineatul (2).
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Justificare

Trebuie consolidate drepturile acordate părții vizate. Articolul 17 alineatul (2) impune 
operatorului o obligație de responsabilitate. Această obligație trebuie să fie însoțită cel puțin 
de obligația de a furniza informații privind cursul dat de părțile terțe care prelucrează datele 
cu caracter personal în cauză.

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – literele e a și e b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru preîntâmpinarea sau 
detectarea fraudelor sau a criminalității 
financiare, confirmarea identității și/sau 
stabilirea solvabilității,
(eb) pentru păstrarea de dovezi bazate pe 
documente cu privire la un studiu de caz 
dat, în cazul în care operatorul de date 
este o autoritate publică.

Justificare

Nu ar fi potrivit ca persoanele să fie în măsură să șteargă datele care le privesc, păstrate 
pentru motive legitime în conformitate cu legislația actuală.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

Comisia este mandatată să adopte, după 
solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Din moment ce formatul permite portabilitatea, piața îl poate furniza fără a fi necesară 
intervenția Comisiei.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), cu excepția cazului în care 
operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor sau 
a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), cu excepția cazului în care 
operatorul demonstrează că motivele 
legitime care justifică prelucrarea primează 
asupra intereselor sau a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei 
vizate.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să demonstreze că motivele legitime ar trebui să 
constituie un temei suficient pentru prelucrare, conform articolului 6.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil 
pentru aceasta, care să se poată distinge în 
mod clar de alte informații.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele date cu caracter 
personal în scopurile stabilite în opoziție.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care datele sub 
pseudonim sunt prelucrate în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (g), 
persoana vizată are dreptul de a se opune 
gratuit prelucrării. Acest drept este 
explicit oferit persoanei vizate, într-un 
mod inteligibil, care să se poată distinge 
în mod clar de alte informații.

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
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interesele persoanelor vizate.  Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri bazate pe crearea de profiluri Măsuri bazate pe prelucrarea automată

Justificare

Articolul 20 se referă mai degrabă la prelucrarea automată decât la crearea de profiluri.
Titlul acestui articol ar trebui, prin urmare, reformulat astfel: „Măsuri bazate pe prelucrarea 
automată”.

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, 
situația sa economică, locul în care se 
află, sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) O persoană vizată nu face obiectul unei 
decizii injuste sau discriminatorii și care 
se bazează exclusiv pe prelucrarea 
automată menită să evalueze anumite 
aspecte personale privind această persoană 
vizată.

Justificare

În forma sa actuală, articolul 20 nu recunoaște utilizările pozitive ale alcătuirii unui profil, 
nici nu ține seama de diferitele niveluri ale riscului sau impactului asupra vieții private a 
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persoanelor fizice asociat cu crearea de profiluri.  Concentrându-se pe tehnici care sunt fie 
„neloiale” fie „discriminatorii”, astfel cum sunt definite în Directiva 2005/29/CE, abordarea 
din această propunere este mai neutră din punct de vedere tehnologic și se concentrează 
asupra utilizărilor negative ale tehnicilor de creare de profiluri, mai degrabă decât pe 
tehnologia în sine.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei măsuri de acest tip, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), numai 
dacă prelucrarea datelor:

eliminat

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când 
a fost acceptată cererea de încheiere sau 
de executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau
(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate;
sau
(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

Justificare

Eliminat ca urmare a amendamentului propus la alineatul (1).

Amendamentul 132
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la articolul
9.

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolele 8 și 9.

Justificare

Eliminat ca urmare a amendamentului propus la alineatul (1).

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să 
le furnizeze în temeiul articolului 14 
includ informații despre existența
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
precum și despre efectele preconizate ale 
acestei prelucrări asupra persoanei vizate.

eliminat

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la alineatul 

eliminat
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(2).

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și 
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește scopul prelucrării, obiectivele 
care trebuie avute în vedere în cadrul 
procesului de prelucrare și stabilirea 
operatorului.

Justificare

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție, în caz de limitare, legislația trebuie să 
menționeze, de asemenea, obiectivele urmărite în cadrul procesului de prelucrare a datelor 
cu caracter personal.

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea operatorului Principiul general al responsabilității
operatorului

Justificare

Principiul responsabilității, introdus implicit la capitolul 4 din propunerea de regulament, 
trebuie menționat în mod explicit pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție.

Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte eliminat
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delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul 
(3), și în scopul de a prevedea măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Justificare

Textul este suficient de clar și nu necesită nicio precizare suplimentară.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice 
și organizatorice corespunzătoare astfel 
încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prezentului regulament și să 
asigure protecția drepturilor persoanei 
vizate.

(1) În cazul în care este necesar, pot fi 
adoptate măsuri obligatorii pentru a se 
asigura că sunt proiectate categorii de 
produse sau servicii care au setările 
implicite ce îndeplinesc cerințele 
prezentului regulament referitoare la 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Astfel de măsuri se bazează pe 
standardizare în conformitate cu 
Regulamentul .../2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
standardizarea europeană, de modificare 
a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE 
ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE și a Deciziei 1673/2006/CE.

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente menite să recunoască faptul 
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că, deși protecția datelor din stadiul proiectării și protecția implicită a acestora este un 
concept lăudabil, propunerea Comisiei nu demonstrează suficientă siguranță, creând, în 
același timp, un risc pentru eventualele restricții privind libera circulație.  Prin urmare, 
mecanismul consacrat al utilizării standardizării, astfel cum este compilat în „Pachetul 
referitor la standardizare”, ar trebui utilizat pentru a armoniza cerințele aplicabile și a 
permite, în schimb, libera circulație.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorul de date ar trebui să aplice 
anonimizarea sau pseudonimizarea 
datelor cu caracter personal în cazul în 
care este posibil și proporțional, în funcție 
de scopul prelucrării.

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, 
se prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării și că 
aceste date colectate sau păstrate nu 
depășesc pragul minim necesar pentru 
îndeplinirea acestor scopuri, atât în ceea 
ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

(2) Până în momentul în care măsurile 
obligatorii au fost adoptate în 
conformitate cu alineatul (1), statele 
membre se asigură că nicio cerință 
obligatorie implicită sau aflată în stadiul 
de proiect nu este impusă bunurilor sau 
serviciilor privind protecția persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal care ar putea împiedica 
introducerea de echipamente pe piață și 
libera circulație a acestor mărfuri și 
servicii în interiorul și între statele 
membre.

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente menite să recunoască faptul 
că, deși protecția datelor din stadiul proiectării și protecția implicită a acestora este un 
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concept lăudabil, propunerea Comisiei nu demonstrează suficientă siguranță, creând, în 
același timp, un risc pentru eventualele restricții privind libera circulație.  Prin urmare, ar 
trebui utilizat, în schimb, mecanismul consacrat al utilizării standardizării pentru a armoniza 
cerințele aplicabile și a promova libera circulație.

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 23 – 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 a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) și 
(2), în special în ceea ce privește cerințele 
legate de protecția datelor începând cu 
momentul conceperii aplicabile în cazul 
tuturor sectoarelor, al produselor și al 
serviciilor.

eliminat

Justificare

Prezenta propunere de regulament se aplică tuturor sectoarelor, fie că sunt online sau nu.
Comisia nu trebuie să fie responsabilă de adoptarea de acte delegate în domeniul protecției 
datelor începând cu momentul conceperii și implicit, întrucât ar putea aduce atingere 
inovării tehnologice. Autoritățile de supraveghere ale statelor membre și Comitetul european 
pentru protecția datelor sunt mai în măsură să soluționeze eventualele dificultăți.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat
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Justificare

Prezenta propunere de regulament se aplică tuturor sectoarelor, fie că sunt online sau nu. Nu 
este de competența Comisiei să stabilească norme tehnice care ar risca să aducă atingere 
inovării tehnologice. Autoritățile de supraveghere ale statelor membre și Comitetul european 
pentru protecția datelor sunt mai în măsură să soluționeze eventualele dificultăți.

Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea. În cazul în care 
această definiție nu există sau este 
insuficient de clară, persoana vizată își 
poate exercita drepturile față de oricare 
dintre operatorii de date, iar aceștia 
răspund în egală măsură.

Justificare

Acest amendament oferă o protecție sporită persoanei vizate în acest caz specific.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului, operatorul alege o persoană 
împuternicită care oferă garanții suficiente 

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului și implică prelucrarea unor 
date care ar permite persoanei 
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pentru punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, în special în 
ceea ce privește măsurile de securitate 
tehnică și de organizare privind prelucrarea 
care urmează să fie efectuată, și veghează 
la respectarea acestor măsuri.

împuternicite să identifice în mod 
rezonabil persoana vizată, operatorul alege 
o persoană împuternicită care oferă garanții 
suficiente pentru punerea în aplicare a 
măsurilor și a procedurilor tehnice și 
organizatorice adecvate, astfel încât 
prelucrarea să respecte cerințele prevăzute 
în prezentul regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate, în 
special în ceea ce privește măsurile de 
securitate tehnică și de organizare privind 
prelucrarea care urmează să fie efectuată, și 
veghează la respectarea acestor măsuri.
Operatorul este singurul responsabil 
pentru garantarea respectării cerințelor 
prezentului regulament.

Justificare

În cazul în care, datorită unor tehnici adecvate de anonimizare, nu este posibil din punct de 
vedere tehnic ca persoana împuternicită de către operator să identifice o persoană vizată, 
articolul 26 nu se aplică. Reducerea sarcinii administrative va stimula investițiile în 
tehnologii eficiente de anonimizare și utilizarea unui sistem robust de acces restricționat.
Principiul de bază potrivit căruia responsabilitatea primară și directă și răspunderea pentru 
prelucrare revin operatorului trebuie să fie menționat în mod clar în prezentul articol.

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recrutează o altă persoană 
împuternicită de către operator numai cu 
autorizarea prealabilă a operatorului;

eliminat

Justificare

Cerința de a obține o autorizație prealabilă de la operator pentru persoana împuternicită de 
acesta pentru a recruta alte persoane împuternicite de către operator impune sarcini ce nu 
prezintă niciun beneficiu clar în privința sporirii protecției datelor. De asemenea, aceasta nu 
este realizabilă în special în contextul informaticii dematerializate (cloud) și mai ales dacă 
este interpretată astfel încât să necesite o autorizație prealabilă pentru a utiliza anumite 
persoane împuternicite de către operator. Această cerință ar trebui eliminată.
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Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) în cazul în care efectuează 
prelucrarea de date în numele 
operatorului, persoana împuternicită de 
către operator trebuie să aplice 
confidențialitatea din stadiul de proiect și 
confidențialitatea în mod implicit.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se consideră că operatorul a 
îndeplinit obligațiile prevăzute la 
alineatul (1) atunci când alege o persoană 
împuternicită care s-a autocertificat în 
mod voluntar sau a obținut în mod 
voluntar o certificare, sigiliu sau marcă, 
în temeiul articolelor 38 sau 39 din 
prezentul regulament, care dovedește 
implementarea măsurilor standard de 
ordin tehnic și organizatoric 
corespunzătoare, ca răspuns la cerințele 
stabilite de prezentul regulament.

Justificare

Regulamentul ar trebui să ofere stimulente clare pentru operator și persoana împuternicită de 
operator de a investi în măsuri de consolidare a securității și protecției vieții private.  În 
cazul în care operatorul și persoana împuternicită de către operator propun măsuri de 
protecție suplimentare pentru protejarea datelor, care sunt în conformitate sau care depășesc 
standardele acceptate de sectorul în cauză și pot demonstra acest lucru prin intermediul unor 
certificate concludente, ei ar trebui să beneficieze de cerințe mai puțin prescriptive. În 
special, acest lucru ar permite o flexibilitate și o povară redusă pentru furnizorii de 
informatică dematerializată și clienții acestora.
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Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Justificare

Aceste precizări nu sunt necesare. Transferurile din interiorul grupurilor sunt deja abordate 
într-o altă secțiune a prezentei propuneri.

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

(1) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la 
principalele categorii de prelucrare 
derulate sub responsabilitatea sa.

Justificare

O protecție eficace a datelor impune organizațiilor să dispună de o înțelegere suficient de 
bine documentată a activităților lor de prelucrare a datelor.  Cu toate acestea, păstrarea unei 
documentații pentru toate operațiunile de prelucrare este un lucru din cale afară de 
împovărător. În loc de a satisface nevoile birocratice, scopul documentației ar trebui să fie de 
a ajuta operatorul și persoana împuternicită de către operator să își îndeplinească 
obligațiile.



PE496.497v02-00 88/128 AD\924645RO.doc

RO

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Această documentație cuprinde 
următoarele informații:

Justificare

Pentru a garanta securitatea juridică, lista informațiilor cuprinse în documentație trebuie să 
fie exhaustivă.

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);

(c) scopul generic al prelucrării datelor.

Justificare

Acest amendament contribuie la reducerea sarcinii administrative care le revine operatorilor 
de date și persoanelor împuternicite de operatori.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;

eliminat
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Justificare

Regulamentul are un dublu obiectiv: să asigure un nivel înalt de protecție a datelor cu 
caracter personal și să reducă sarcina administrativă generată de normele privind protecția 
datelor. Obligația impusă operatorului și persoanei împuternicite de operator prin articolul 
28 alineatul (2) litera (h) este suficientă pentru îndeplinirea dublului obiectiv în cauză.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal, inclusiv operatorii cărora le 
sunt comunicate datele cu caracter 
personal în interesul legitim pe care îl 
urmăresc;

eliminat

Justificare

Regulamentul are un dublu obiectiv: să asigure un nivel înalt de protecție a datelor cu 
caracter personal și să reducă sarcina administrativă generată de normele privind protecția 
datelor. Obligația impusă operatorului și persoanei împuternicite de operator prin articolul 
28 alineatul (2) litera (h) este suficientă pentru îndeplinirea dublului obiectiv în cauză.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă este cazul, transferurile de date 
către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării 
terțe sau a organizației internaționale 
respective și, în cazul transferurilor 
prevăzute la articolul 44 alineatul (1) 
litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;

(f) dacă este cazul, transferurile de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională și, în cazul 
transferurilor prevăzute la articolul 44 
alineatul (1) litera (h), o referire la 
garanțiile utilizate;
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Justificare

Acest amendament contribuie la reducerea sarcinii administrative care le revine operatorilor 
de date și persoanelor împuternicite de operatori.

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;

eliminat

Justificare

Regulamentul are un dublu obiectiv: să asigure un nivel înalt de protecție a datelor cu 
caracter personal și să reducă sarcina administrativă generată de normele privind protecția 
datelor. Obligația impusă operatorului și persoanei împuternicite de operator prin articolul 
28 alineatul (2) litera (h) este suficientă pentru îndeplinirea dublului obiectiv în cauză.

Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și persoana împuternicită de
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia și, în 
format electronic, la dispoziția persoanei 
vizate.

Justificare

Politica privind protecția vieții private ar trebui pusă la dispoziția persoanei vizate, precum și 
a autorității de supraveghere.

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) unei autorități publice atunci când 
aceasta are de a face cu date altele decât 
datele sensibile cu caracter personal 
menționate la articolul 9 alineatul (1) din 
prezentul Regulament.

Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor referitoare la documentația la 
care se face referire la alineatul (1), 
pentru a ține seama în special de 
responsabilitățile operatorului și ale 
persoanei împuternicite de către operator 
și, dacă este cazul, de responsabilitățile 
reprezentantului operatorului.

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat
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Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 a cerințelor 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a:

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 



AD\924645RO.doc 93/128 PE496.497v02-00

RO

procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
care ar putea afecta grav protecția datelor 
cu caracter personal sau viața privată a 
persoanei în cauză, operatorul notifică 
acest lucru autorității de supraveghere fără 
întârzieri nejustificate.

Justificare

După ce a avut loc o încălcare a datelor cu caracter personal, ar trebui să se acorde 
prioritate măsurilor destinate să reducă prejudiciile. Prin stabilirea unui termen explicit, 
prioritatea se acordă notificării.

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) 
trebuie cel puțin:

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) 
trebuie, dacă este posibil:

Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
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securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol și cu articolul 30.
Documentația respectivă include numai 
informațiile necesare în acest scop.

Justificare

Operatorul de date trebuie să dovedească faptul că a luat toate măsurile posibile în limite 
rezonabile pentru a evita încălcarea datelor cu caracter personal, în plus față de dovezile 
prezentate cu privire la gestionarea corectă a încălcărilor produse.

Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele necesare pentru 
stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru 
circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format eliminat
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standard al notificării adresate autorității 
de supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în 
pericol protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private a persoanei 
vizate, operatorul, după notificarea 
prevăzută la articolul 31, informează 
persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal ar putea afecta 
grav protecția datelor cu caracter personal 
și a vieții private a persoanei vizate, de 
exemplu prin furt de identitate sau 
fraudă, prejudiciu fizic, umilire sau 
afectare gravă a reputației, operatorul, 
după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, în mod clar și 
concis, fără întârzieri nejustificate, cu 
privire la încălcarea securității datelor cu 
caracter personal.

Justificare

Există cazuri în care cooperarea persoanei vizate este esențială pentru atenuarea efectelor 
negative ale încălcării datelor cu caracter personal. De exemplu, în cazul furtului unui număr 
de card de credit, doar persoana vizată poate distinge care sunt plățile frauduloase și care 
nu. Prin urmare, cooperarea sa este mai importantă chiar decât notificarea autorității. Prin 
urmare, este deosebit de important să se ia în considerare astfel de cazuri și să li se acorde 
prioritate.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informarea persoanei vizate prevăzută 
la alineatul (1) cuprinde o descriere a 
caracterului încălcării securității datelor cu 
caracter personal și conține cel puțin 
informațiile și recomandările prevăzute la 
articolul 31 alineatul (3) literele (b) și (c).

(2) Informarea persoanei vizate prevăzută 
la alineatul (1) cuprinde o descriere a 
caracterului încălcării securității datelor cu 
caracter personal și conține cel puțin 
informațiile și recomandările prevăzute la 
articolul 31 alineatul (3) literele (b), (c) și 
(d).

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție trebuie să asigure că datele devin 
neinteligibile persoanelor care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care încălcarea 
securității datelor nu reprezintă un risc 
grav de a prejudicia cetățenii, iar
operatorul demonstrează, într-un mod 
satisfăcător, autorității de supraveghere că 
a pus în aplicare măsuri tehnologice 
adecvate de protecție și că respectivele 
măsuri au fost aplicate în cazul datelor 
afectate de încălcarea securității datelor cu 
caracter personal. Astfel de măsuri 
tehnologice de protecție trebuie să asigure 
că datele devin neinteligibile persoanelor 
care nu sunt autorizate să le acceseze.

Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind circumstanțele în care o încălcare 
a securității datelor cu caracter personal 

eliminat
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ar putea aduce atingere datelor cu 
caracter personal menționate la alineatul 
(1).

Justificare

În analiza impactului, autoritatea de protecție a datelor dispune de toate informațiile 
necesare pentru a stabili dacă există riscul ca încălcarea securității datelor să aibă efecte 
negative asupra datelor cu caracter personal sau vieții private a persoanei vizate.

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, sau atunci când aceste operațiuni se 
efectuează în cadrul unui proiect de 
infrastructură din sectorul public,
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator, care acționează în numele 
operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.
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Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarele operațiuni de prelucrare 
prezintă în special riscurile specifice la 
care se face referire la alineatul (1):

(2) Următoarele operațiuni de prelucrare 
prezintă riscurile specifice la care se face 
referire la alineatul (1):

Justificare

Lista operațiunilor de prelucrare care trebuie să facă obiectul unui studiu de impact, 
prevăzută la articolul 33 alineatul (2), este formulată de o manieră generală. Pentru a 
respecta principiul proporționalității și pentru a oferi securitate juridică, aceasta trebuie să 
fie restrictivă.

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa și originea etnică 
sau informații necesare pentru furnizarea 
de asistență medicală, studii 
epidemiologice sau studii privind boli 
mentale sau infecțioase prelucrarea datelor 
pentru adoptarea de măsuri sau decizii care 
vizează anumite persoane pe scară largă;

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, opiniile politice, 
convingerile religioase, condamnările 
penale, rasa și originea etnică sau 
informații necesare pentru furnizarea de 
asistență medicală, studii epidemiologice 
sau studii privind boli mentale sau 
infecțioase, atunci când prelucrarea datelor 
se efectuează pentru adoptarea de măsuri 
sau decizii care vizează anumite persoane 
pe scară largă;

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel puțin 
o descriere generală a operațiunilor de 

(3) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere generală a operațiunilor de 
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prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate, 
precum și tehnologiile și metodele 
moderne care pot îmbunătăți viața privată 
a cetățenilor.

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Justificare

Oricare ar fi sectorul vizat, impunerea unei obligații generale de consultare a persoanelor 
vizate de către operatori înaintea prelucrării datelor pare a fi o măsură disproporționată.

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o 
autoritate sau un organism public și 
prelucrarea rezultă dintr-o obligație 
juridică în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (c), care prevede normele și 

eliminat
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procedurile referitoare la operațiunile de 
prelucrare și reglementate de legislația 
Uniunii, alineatele (1) - (4) nu se aplică, 
cu excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea 
unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind stabilirea gradului înalt de risc 
specific prevăzut la alineatul 2 litera (a).

eliminat

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să desemneze un 
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cu protecția datelor atunci când: responsabil cu protecția datelor atunci 
când:

Justificare

Desemnarea unui RPD ar trebui să fie încurajată, dar nu ar trebui să fie obligatorie, pentru a 
asigura că acest lucru nu ar genera obligații financiare și administrative disproporționate 
pentru organizațiile ale căror activități nu prezintă un risc considerabil pentru viața privată a 
persoanei vizate.  Prezentul amendament este legat de amendamentele Grupului ECR la 
articolul 79, care garantează că autoritățile de protecție a datelor (APD) iau în considerare 
prezența unui responsabil cu protecția datelor (RPD), sau lipsa acestuia, atunci când 
hotărăsc asupra sancțiunilor administrative și împuternicește APD să desemneze RPD ca 
formă de sancțiune administrativă.

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; or

eliminat

Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

eliminat

Justificare

După eliminarea literei (b) de la alineatul (1), prezentul alineat devine lipsit de sens.

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator. Responsabilul cu protecția 
datelor trebuie să aibă la dispoziție 
suficient timp de lucru și o infrastructură 
adecvată pentru realizarea sarcinilor sale.

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu 
protecția datelor nu mai îndeplinește 
condițiile cerute pentru exercitarea 
atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit.

Justificare

La fel ca în cazul altor angajați, ar trebui să fie posibilă concedierea RPD în cazul în care 
acesta nu-și îndeplinește sarcinile trasate de conducere. Conducerea decide dacă este 
mulțumită sau nu de persoana angajată.
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Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 
cu privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și 
de a solicita exercitarea drepturilor în 
temeiul prezentului regulament.

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 
cu privire la toate problemele legate de 
exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 

eliminat
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competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precedentele din jurisprudență, precum și 
drepturile efective și opozabile, inclusiv 
căile de atac administrative și judiciare 
efective ale persoanelor vizate, în special în 
cazul persoanelor vizate care au reședința 
în Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate;

Justificare

În anumite țări, hotărârile pronunțate anterior de instanțe prezintă o deosebită importanță 
(de exemplu, în țările în care sistemul de drept este de tip Common Law).

Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene o listă a țărilor terțe, a 
teritoriilor și sectoarelor de prelucrare din 
țările terțe și a organizațiilor internaționale 
în cazul cărora a decis că nivelul de 

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și pe site-ul său o listă a 
țărilor terțe, a teritoriilor și sectoarelor de 
prelucrare din țările terțe și a organizațiilor 
internaționale în cazul cărora a decis că 
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protecție adecvat este asigurat sau nu este 
asigurat.

nivelul de protecție adecvat este asigurat 
sau nu este asigurat.

Justificare

Site-ul facilitează actualizarea și, în numeroase cazuri, căutarea.

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie și, după caz, în 
urma unei evaluări de impact, în cazul în 
care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta s-a asigurat că 
destinatarul datelor din țara terță aplică 
standarde înalte de protecție a datelor.

Justificare

Prezentul amendament este în conformitate cu amendamentele ECR care vizează să 
încurajeze operatorii să aplice standarde ridicate de protecție a datelor, încurajându-i să 
realizeze o evaluare de impact, cu titlu facultativ.

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) clauze standard de protecție a datelor, 
adoptate în conformitate cu literele (a) și 
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(b), între operator sau persoana 
împuternicită de acesta și beneficiarul 
datelor situat într-o țară terță, care poate 
cuprinde termeni standard în materie de 
transferuri ulterioare către un beneficiar 
situat într-o țară terță;

Justificare

Studiul departamentului de politici al Parlamentului consacrat reformei pachetului privind 
protecția datelor subliniază că, în conformitate cu propunerea de regulament, clauzele 
standard nu se aplică acordurilor dintre operatori și subcontractanți. Această lacună ar 
putea constitui un dezavantaj semnificativ pentru întreprinderile din UE și noile întreprinderi 
tehnologice. Prezentul amendament vizează să elimine această lacună.

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos sau în cazul în care, 
înaintea unui astfel de transfer, datele cu 
caracter personal sunt deja publicate în 
țara terță, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii „motivelor importante, 
de interes public”, în sensul alineatului 
(1) litera (d), precum și a criteriilor și 
cerințelor aplicabile garanțiilor 
corespunzătoare prevăzute la alineatul (1) 
litera (h).

eliminat

Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 62 eliminat
Acte de punere în aplicare

(1)Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru:
(a) a decide privind aplicarea corectă a 
prezentului regulament, în conformitate 
cu obiectivele și cerințele acestuia în ceea 
ce privește aspectele comunicate de către 
autoritățile de supraveghere în temeiul 
articolului 58 sau 61, privind o chestiune 
în legătură cu care a fost adoptată o 
decizie motivată în temeiul articolului 60 
alineatul (1), sau privind o chestiune în 
legătură cu care o autoritate de 
supraveghere nu prezintă un proiect de 
măsură și respectiva autoritate de 
supraveghere a indicat că nu 
intenționează să urmeze avizul Comisiei 
adoptat în temeiul articolului 59;
(b) a decide, în termenul menționat la 
articolul 59 alineatul (1), referitor la 
aplicabilitatea generală a proiectului de 
clauze standard în materie de protecție a 
datelor menționate la articolul 58 
alineatul (2) litera (d);
(c) a defini forma și procedurile pentru 
aplicarea mecanismului pentru 
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asigurarea coerenței menționat în 
prezenta secțiune;
(d) a defini modalitățile de realizare a 
schimbului electronic de informații între 
autoritățile de supraveghere și între
autoritățile de supraveghere și Comitetul 
european pentru protecția datelor, în 
special formularul standard menționat la 
articolul 58 alineatele (5), (6) și (8).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).
(2) Din motive imperative de urgență pe 
deplin justificate legate de interesul 
persoanelor vizate în cazurile menționate 
la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3).
Aceste acte rămân în vigoare pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni.
(3) Absența sau adoptarea unei măsuri în 
temeiul prezentei secțiuni nu aduce 
atingere altor măsuri adoptate de Comisie 
în temeiul tratatelor.

Justificare

Nu este judicios să se prevadă creșterea volumului de lucru al Comisiei prin încredințarea 
unor astfel de sarcini, care pot fi exercitate cu o mai mare eficacitate de către Comitetul 
european pentru protecția datelor.

Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 63a
Procedurile de recurs

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
Curții Europene de Justiție, Comitetul 
european pentru protecția datelor poate 
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emite avize cu caracter obligatoriu dacă:
(a) o persoană vizată sau operatorul de 
date intentează apel pe motiv că prezentul 
regulament nu este aplicat în mod coerent 
în toate statele membre; sau
(b) un proiect de măsură al autorității 
competente a trecut prin întregul 
mecanism pentru asigurarea coerenței 
descris în prezenta secțiune fără a fi încă 
perceput drept coerent cu aplicarea 
prezentului regulament în întreaga UE.
(2) Înainte de a emite un astfel de aviz, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor ia în considerare toate informațiile 
de care are cunoștință autoritatea de 
protecție a datelor, inclusiv punctul de 
vedere al părților interesate.

Justificare

Fără a aduce atingere competenței autorității de protecție a datelor din țara de stabilire 
principală, este necesară o măsură suplimentară pentru a se asigura coerența la nivelul 
întregii piețe unice, în cazul izolat în care o măsură ar fi atât de controversată încât să 
împiedice întregul mecanism pentru asigurarea coerenței să permită obținerea unui consens 
larg în privința măsurii respective.

Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să emită avize privind proiectele de 
decizii ale autorităților de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57;

(d) să emită avize privind proiectele de 
decizii ale autorităților de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57 și la articolul 63a;

Justificare

Prezentul amendament corespunde articolului 63a (nou).

Amendamentul 197
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în 
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în 
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament. Plângerea nu trebuie să 
impună costuri pentru persoana vizată.

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora 
și care a fost constituită în mod adecvat, 
în conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia 
sau mai multor persoane vizate, în cazul 
în care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate 
ca urmare a prelucrării datelor cu 
caracter personal.

eliminat

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

(1) Fără a aduce atingere procedurii 
descrise la articolul 63a (nou), orice 
persoană fizică sau juridică, inclusiv 
fiecare operator și fiecare persoană 
împuternicită de acesta, are dreptul de a 
exercita o cale de atac judiciară împotriva 
deciziilor unei autorități de supraveghere 
referitoare la persoana respectivă sau care 
o afectează pe aceasta.

Justificare

Prezentul amendament este esențial pentru clarificarea principiului de bază potrivit căruia 
operatorii pot exercita o cale de atac judiciară în cazul în care sunt afectați de către decizii, 
chiar și atunci când ei nu sunt vizați în mod direct de decizia unei autorități naționale.

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în 
numele său împotriva autorității de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Justificare

Această posibilitate nu aduce valoare adăugată cetățenilor și riscă să compromită buna 
funcționare a colaborării dintre autoritățile de supraveghere în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței.

Amendamentul 201
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Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

eliminat

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
materiale sau morale ca urmare a unei 
operațiuni ilegale de prelucrare, inclusiv 
înscrierea pe o listă neagră, sau a unei 
acțiuni incompatibile cu dispozițiile 
prezentului regulament are dreptul să 
obțină despăgubiri de la operator sau de la 
persoana împuternicită de operator pentru 
prejudiciul suferit și pentru orice daune 
morale.

Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre definesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare, inclusiv în cazul în care 
operatorul nu a respectat obligația de a 
desemna un reprezentant. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 

(1) Statele membre definesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare, inclusiv în cazul în care 
operatorul nu a respectat obligația de a 
desemna un reprezentant. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, coerente,
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proporționale și disuasive. proporționale și disuasive.

Justificare

Sancțiunile trebuie aplicate în mod coerent în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere 
competentă este abilitată să impună 
sancțiuni administrative în conformitate cu 
prezentul articol.

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională, nediscriminatorie și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
este fixată în funcție de natura, gravitatea și 
durata încălcării, de faptul că încălcarea a 
fost comisă intenționat sau din neglijență, 
de categoria specială de date cu caracter 
personal, de gradul de prejudiciu sau risc 
de prejudiciu creat de încălcare, de gradul 
de responsabilitate a persoanei fizice sau 
juridice și de încălcările comise anterior de 
către această persoană, de măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice puse 
în aplicare în temeiul articolului 23 și de 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării. După caz, autoritatea de 
protecție a datelor este, de asemenea, 
împuternicită să solicite desemnarea unui 
responsabil cu protecția datelor în cazul 
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în care organismul, organizația sau 
asociația a ales să nu facă acest lucru.

Justificare

Prezentul amendament urmărește să asigure că încălcările intenționate sau cele cauzate de 
imprudență sunt sancționate mai sever decât încălcările cauzate de o simplă neglijență. Prin 
pachetul de amendamente referitoare la sancțiunile administrative se urmărește asigurarea 
faptului că sancțiunea este proporțională cu comportamentul și că sancțiunile cele mai severe 
sunt rezervate pentru abaterile cele mai grave. Capacitatea APD de a solicita desemnarea 
unui RPD vizează, de asemenea, să garanteze proporționalitatea sancțiunilor.

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Circumstanțele agravante includ, în 
special:
(a) încălcări repetate comise cu 
nesocotirea flagrantă a legislației 
aplicabile;
(b) refuzul de a coopera sau 
obstrucționarea unei proceduri de 
aplicare;
(c) încălcări intenționate, grave și care pot 
cauza daune importante;
(d) nerealizarea unei evaluări de impact 
asupra protecției datelor;
(e) nedesemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor.

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Circumstanțele atenuante includ:
(a) măsuri adoptate de persoana fizică sau 
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juridică pentru a asigura respectarea 
obligațiilor pertinente;
(b) o reală incertitudine că activitatea a 
constituit sau nu o încălcare a obligațiilor 
pertinente;
(c) încetarea imediată a încălcării la 
aflarea acesteia;
(d) cooperarea cu orice procedură de 
aplicare;
(e) realizarea unei evaluări de impact 
asupra protecției datelor;
(f) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor.

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250.000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);
(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 209
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14;
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;
(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);
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(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;
(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;
(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
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și 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;
(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
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acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al articolului 
29, al articolului 34 alineatul (6) și al 
articolului 53 alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menționate la alineatele 
(4), (5) și (6), ținând seama de criteriile 
menționate la alineatul (2).

eliminat

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prevăzute de prezentul 
regulament și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), litera (h), prelucrarea datelor 
cu caracter personal privind sănătatea 
trebuie să se efectueze în baza legislației 
Uniunii sau a legislației statului membru 
care prevăd măsuri corespunzătoare și 
specifice pentru garantarea intereselor 
legitime ale persoanei vizate și care sunt 

(1) În limitele prevăzute de prezentul 
regulament și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), litera (h), prelucrarea datelor 
cu caracter personal privind sănătatea 
trebuie să se efectueze în baza legislației 
Uniunii sau a legislației statului membru 
care prevăd măsuri corespunzătoare, 
coerente și specifice pentru garantarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate și 
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necesare: care sunt necesare:

Justificare

Prin adăugarea cerinței referitoare la coerență, legile statelor membre dispun de o marjă mai 
redusă de libertate, având în vedere obiectivul pieței unice.

Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

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 

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă sau prin intermediul 
acordurilor colective dintre angajatori și 
angajați 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 
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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.

prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, al condamnărilor 
penale, 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. În 
conformitate cu principiile menționate la 
articolul 5, prezentul regulament trebuie 
să respecte acordurile colective privind 
reglementarea descentralizată a activității 
de prelucrare a datelor desfășurată de 
angajator încheiate conform prezentului 
regulament.

Amendamentul 215

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) Prezentul regulament recunoaște rolul 
partenerilor sociali. În statele membre în 
care reglementarea salariilor și a altor 
condiții de muncă prin acorduri colective 
a fost lăsată în seama părților de pe piața 
muncii, la aplicarea articolului 6 
alineatul (1) litera (f) ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită obligațiilor și 
drepturilor partenerilor sociali ce decurg 
din acordurile colective.

Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 83 – 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 prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 

eliminat
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la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot adopta măsuri 
specifice pentru a reglementa prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopuri 
istorice, statistice sau științifice cu 
respectarea dispozițiilor alineatelor (1) și 
(2) din prezentul articol, precum și cu 
respectarea Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Un stat membru care adoptă măsuri 
specifice în virtutea articolului 83 
alineatul (3a) trebuie să informeze 
Comisia cu privire la măsurile adoptate 
înainte de data stabilită la articolul 91 
alineatul (2) și să informeze Comisia, fără 
întârzieri nejustificate, cu privire la 
eventuale modificări aduse acestor măsuri 
într-o etapă ulterioară.
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Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru notifică Comisiei 
normele adoptate în temeiul alineatului (1), 
până la data precizată la articolul 91 
alineatul (2) cel târziu, precum și, fără 
întârziere, orice modificare ulterioară care 
le afectează.

(2) Fiecare stat membru notifică Comisiei 
normele adoptate în temeiul alineatului (1), 
pentru ca Comisia să verifice coerența cu 
normele adoptate de alte state membre,
până la data precizată la articolul 91 
alineatul (2) cel târziu, precum și, fără 
întârziere, orice modificare ulterioară care 
le afectează.

Justificare

Este necesară o aplicare coerentă a prezentului regulament pentru a permite finalizarea 
pieței unice.

Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4),
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 12 alineatul (5), articolul 20 
alineatul (5), articolul 23 alineatul (3), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 33 
alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), 
articolul 39 alineatul (2), articolul 43 
alineatul (3), articolul 44 alineatul (7), 
articolul 79 alineatul (7) și articolul 82 
alineatul (3) îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.



PE496.497v02-00 124/128 AD\924645RO.doc

RO

regulament.

Justificare

Este necesară stabilirea unei corespondențe între amendamentele care au retras aceste 
competențe. În cazul în care s-au constatat greșeli legate de numerele alineatelor la care se 
face trimitere, acestea au fost corectate.

Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4),
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5),
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5),
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3),
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 12 alineatul (5), articolul 20 
alineatul (5), articolul 23 alineatul (3), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 33 
alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), 
articolul 39 alineatul (2), articolul 43 
alineatul (3), articolul 44 alineatul (7), 
articolul 79 alineatul (7) și la articolul 82 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

Justificare

Prezentul amendament vine în completarea amendamentelor prin care au fost retrase aceste 
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competențe. În cazul în care a fost modificat numărul articolului la care se face trimitere, s-a 
constatat o eroare de tastare.

Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5),
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 83 
alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni de 
la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), articolului 9 
alineatul (3), articolului 12 alineatul (5), 
articolului 20 alineatul (5), articolului 23 
alineatul (3), articolului 30 alineatul (3), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 39 alineatul (2), 
articolului 43 alineatul (3), articolului 44 
alineatul (7), articolului 79 alineatul (7) și
articolului 82 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nici o obiecție din partea Parlamentului 
European sau a Consiliului, în termen de 
două luni de la notificarea acestui act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții. Perioada se prelungește cu 
două luni, la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru ca amendamentele prin care au fost retrase 
competențele menționate la începutul prezentului articol să devină efective.

Amendamentul 223
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Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La adoptarea actelor menționate la 
prezentul articol, Comisia promovează 
neutralitatea tehnologică.

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În ceea ce privește persoanele fizice 
sau juridice care sunt obligate să notifice 
încălcările securității datelor cu caracter 
personal în temeiul Directivei 
2002/58/CE, modificată prin Directiva 
2009/136/CE în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului, prezentul regulament nu 
impune obligații suplimentare în ceea ce 
privește procesul de notificare a unei 
încălcări a securității datelor către 
autoritatea de supraveghere și în ceea ce 
privește procesul de comunicare a unei 
încălcări a datelor cu caracter personal 
către persoanele vizate. Această persoană 
fizică sau juridică notifică încălcările 
securității datelor cu caracter personal ce 
afectează toate datele cu caracter personal 
pentru care este operator în conformitate 
cu procesul de notificare al încălcării 
securității datelor cu caracter personal 
prevăzut în Directiva 2002/58/CE 
modificată prin Directiva 2009/136/CE.

Justificare

Acest nou alineat stabilește că furnizorii de servicii de comunicații electronice fac obiectul 
unui regim unic de notificare a oricăror încălcări legate de datele pe care le prelucrează și 
nu unor regimuri multiple care depind de serviciul oferit sau de datele deținute. Aceasta 
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garantează condiții de concurență echitabile în rândul jucătorilor din sectorul industrial.

Amendamentul 225

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

(2) Articolul 1 alineatul (2), articolul 2 
litera (c) și articolul 9 din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

Justificare

Prezentul amendament asigură o aliniere esențială a Directivei 2002/58/CE la prezentul 
regulament. În plus, acesta evită dubla reglementare care ar putea dăuna grav 
competitivității sectoarelor reglementate de Directiva 2002/58/CE. Cerințele generale ale 
prezentului regulament, inclusiv cele referitoare la evaluările de impact asupra vieții private, 
vor garanta că datele referitoare la localizare sunt tratate cu grija cuvenită indiferent de 
sursa sau de sectorul de activitate al operatorului.

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Articolul 90 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele delegate și actele de punere în 
aplicare adoptate de către Comisie ar 
trebui evaluate de Parlament și de către 
Consiliu la fiecare doi ani.
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