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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)11 final, 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) 10 final.
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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 condițiilor 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 
subcontractanților săi;
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 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 
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;
 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 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Protecția persoanelor fizice ar trebui 
să fie neutră din punct de vedere tehnologic 
și să nu depindă de tehnicile utilizate, în 
caz contrar, creându-se un risc serios de 
eludare. Protecția persoanelor fizice ar 
trebui să se aplice prelucrării datelor cu 
caracter personal prin mijloace automate, 
precum și prelucrării manuale, în cazul în 
care datele sunt cuprinse sau destinate să 
fie cuprinse într-un sistem de evidență.
Dosarele sau seturile de dosare, precum și 
copertele acestora, care nu sunt 
structurate în conformitate cu criterii 

(13) Protecția persoanelor fizice ar trebui 
să fie neutră din punct de vedere tehnologic 
și să nu depindă de tehnicile utilizate, în 
caz contrar, creându-se un risc serios de 
eludare. Protecția persoanelor fizice ar 
trebui să se aplice prelucrării datelor cu 
caracter personal prin mijloace automate, 
precum și prelucrării manuale, în cazul în 
care datele sunt cuprinse sau destinate să 
fie cuprinse într-un sistem de evidență.
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specifice, nu ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Întrucât astfel de „criterii specifice” nu sunt menționate în nicio parte, acest considerent ar 
putea genera confuzii.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

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.  

Or. en

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 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
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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.

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.

Or. en

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, introducea pseudonimelor și a datelor 
anonime se pot dovedi utile.

Amendamentul 4
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. A
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.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 5
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 
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.

(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. Consimțământul poate 
fi implicit doar în cazul în care 
prelucrarea unui anumit volum de date cu 
caracter personal devine absolut necesară 
ca urmare a acțiunilor întreprinse de 
către persoana vizată, de exemplu, în 
cazul solicitării anumitor bunuri sau 
servicii, iar consimțământul nu privește, 
în astfel de situații, decât minimumul 
necesar. Prin urmare, absența 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.
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Or. en

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 numitor 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 6
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 
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.

(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 
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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vine în completarea articolului 4 alineatul (13).
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Amendamentul 7
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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 8
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.
Totodată, având în vedere gradul mai 
ridicat de dependență de tehnologii al 
generațiilor mai tinere, ar trebui stabilită o 
diferențiere între definiția stabilită în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului și criteriul 
„minorității”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este coerent cu articolul 4 alineatul (18).

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice trimiterea la dezechilibrul prezent în relația cu autoritățile 
publice, deoarece majoritatea autorităților publice care se încadrează în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament prezintă un astfel de risc. De exemplu, o autoritate vamală 
care dorește să examineze bunuri ce provin din afara Uniunii poate efectua această 
operațiune fără consimțământul expeditorului și destinatarului, deși există un important 
dezechilibru și posibilitatea ca acest consimțământ să nu fie acordat. Adjectivul „nou” face 
trimitere la obișnuita lipsă de retroactivitate a legilor.

Amendamentul 10
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 

(49) Informațiile în legătură cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată ar trebui furnizate acesteia 
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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.

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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 11
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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde amendamentul adus titlului articolului 17.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 54

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.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Prin derogare parțială de la 
principiul enunțat în considerentul 
anterior, trebuie să se țină seama de 
cazurile în care datele cu caracter 
personal colectate, în măsura în care nu 
prezintă decât o importanță internă 
pentru operatorul de date, constituie 
proprietatea operatorului de date. În 
astfel de cazuri, dacă datele prelucrate nu 
prezintă niciun interes pentru persoana 
vizată, operatorul de date nu ar trebui 
supus niciunei obligații de portabilitate a 
datelor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să clarifice amendamentul prin care se introduce alineatul 
(3a) la articolul 18. Se referă, de exemplu, la datele referitoare la istoricul cumpărăturilor 
efectuate de către o persoană vizată, culese în cadrul unui sistem vast de distribuție 
organizată, sau la evaluarea capacității persoanei vizate de rambursare a unui credit 
realizată de o instituție financiară. În astfel de cazuri, transferarea datelor prelucrate ar 
denatura concurența, deoarece le-ar oferi noilor concurenți un avantaj față de operatorul 
care a prelucrat deja datele.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 55 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55b) Anumite date cu caracter personal, 
odată ce au fost prelucrate de către 
operatorul de date sau de către persoanele 
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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 
sunt în continuare valabile.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor.
Cu toate acestea, o astfel de măsură ar 
trebui să fie permisă în cazul în care este 
autorizată în mod expres de lege, este 
efectuată în cadrul încheierii sau al 
executării unui contract sau în cazul în care 
persoana vizată și-a dat consimțământul. În 
orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să 
facă obiectul unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o informare 
specifică a persoanei vizate și dreptul de a 
obține intervenție umană, iar o astfel de 
măsură nu ar trebui să se refere la un 
minor.

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor. 
Cu toate acestea, o astfel de măsură ar 
trebui să fie interzisă doar în cazul în cazul 
în care legea prevede în mod expres acest 
lucru, în cazul în care nu este efectuată în 
cadrul încheierii sau al executării unui 
contract sau în cazul în care persoana 
vizată și-a retras consimțământul. În orice 
caz, o astfel de prelucrare ar trebui să facă 
obiectul unor garanții corespunzătoare, 
inclusiv o informare specifică a persoanei 
vizate și dreptul de a obține intervenție 
umană, iar o astfel de măsură nu ar trebui 
să se refere la un minor. Persoana vizată 
ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea 
de a renunța să-și acorde 
consimțământul, în cazul în care această 
operațiune de creare de profiluri nu este 
necesară pentru încheierea sau execuția 
unui contract.



PE496.497v01-00 16/57 PA\913597RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Acest amendament încearcă să clarifice amendamentele aduse articolului 20, care inversează 
abordarea creării de profiluri: aceasta ar urma să fie autorizată, mai puțin în cazurile în care 
se verifică opusul celor deja prevăzute. Introducerea unei posibilități de renunțare la crearea 
de profiluri vine în completarea cadrului, fiind favorabilă protecției consumatorilor.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) 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.

Or. en

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.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Atunci când un operator care nu este (63) Atunci când un operator care nu este 
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stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului au 
legătură cu oferirea de bunuri și servicii 
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea comportamentului acestora, 
operatorul ar trebui să desemneze un 
reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o întreprindere mică 
sau mijlocie sau o autoritate publică sau un 
organism public sau în care operatorul 
oferă doar ocazional bunuri sau servicii 
unor astfel de persoane vizate.
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
orice autoritate de supraveghere.

stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului au 
legătură cu oferirea de bunuri și servicii 
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea comportamentului acestora, 
operatorul ar trebui să desemneze un 
reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o autoritate publică sau 
un organism public sau în care operatorul 
oferă doar ocazional bunuri sau servicii 
unor astfel de persoane vizate.
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
orice autoritate de supraveghere.

Or. en

Justificare

Dimensiunea operatorului de date nu influențează protecția persoanei vizate.

Amendamentul 18
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 

(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, operatorul ar trebui să notifice
încălcarea 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 
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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 
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.

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, afectarea 
reputației sau pierderi financiare.
Notificarea autorității de supraveghere 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 
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.

Or. en

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 19
Propunere de regulament
Considerentul 69
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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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde eliminării articolului 32 alineatul (5).

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere ale cărei 
activități de bază, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
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intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este coroborat cu amendamentul adus articolului 35 alineatul (1b).

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) În cazul în care, în Uniune, 
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.

(97) În cazul în care, în Uniune, 
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, al furnizării securității 
juridice și al reducerii sarcinii 
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de către 
operatori.

Or. en

Justificare

În sine, dispoziția referitoare la așa-numitul ghișeu unic nu crește gradul de coerență. În 
acest scop, au fost depuse amendamente referitoare la articolele relevante, prin care se 
încredințează Comitetului european pentru protecția datelor răspunderea în ceea ce privește 
coerența.
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Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Pentru a se asigura aplicarea 
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.

(105) Pentru a se asigura aplicarea 
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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce articolul 63a (nou).
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Amendamentul 23
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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și intereselor
persoanelor vizate în ceea ce privește 
protecția datelor acestora și este 
constituit(ă) în conformitate cu legislația 
unui stat membru ar trebui să aibă dreptul 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să exercite dreptul la o 
cale de atac în numele persoanelor vizate 
sau să depună, independent de plângerea 
înaintată de o persoană vizată, o plângere 
în nume propriu în cazul în care consideră 
că a avut loc o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal.

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și intereselor
cetățenilor ar trebui să aibă dreptul de a 
depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să exercite dreptul la o 
cale de atac în numele persoanelor vizate 
sau să depună, independent de plângerea 
înaintată de o persoană vizată, o plângere 
în nume propriu în cazul în care consideră 
că a avut loc o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament vine în completarea amendamentului referitor la articolul 73 alineatul 
(2).

Amendamentul 25
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.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
intereselor persoanelor vizate în ceea ce 
privește protecția datelor acestora să 

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
intereselor cetățenilor să introducă o 
acțiune în numele său împotriva autorității 
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introducă o acțiune în numele său 
împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

de supraveghere respective în fața instanței 
competente din celălalt stat membru.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este justificat de amendamentul referitor la articolul 73 alineatul (2).

Amendamentul 27
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.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament anticipă cerința referitoare la coerența sancțiunilor administrative, 
prevăzută la articolele 78 și 79.
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Amendamentul 28
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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 29
Propunere de regulament
Considerentul 122 a (nou)
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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.

Or. en

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 30
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;

Or. en

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 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „persoană 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 
identificatori online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei 
respective;

(1) „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, de operator sau de orice altă 
persoană fizică sau juridică, în special prin 
referire la un număr de identificare, la date 
de localizare, la identificatori online sau la 
unul sau mai mulți factori specifici 
identității fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale a 
persoanei respective. Pentru a se stabili 
dacă o persoană poate fi identificată, ar 
trebui să se țină seama de următoarele 
elemente:
a) mijloacele care prezintă o probabilitate 
rezonabilă de a fi utilizate de către 
operatorul de date sau de orice altă 
persoană fizică sau juridică ce accesează 
datele pentru a identifica persoana în 
cauză și
b) măsurile luate de către operatorul de 
date sau de către o persoană 
împuternicită de acesta pentru a evita ca 
informațiile să permită identificarea 
totală a unei persoane fizice.
O persoană fizică este „indirect 
identificabilă” în cazul în care datele 
prelucrate permit operatorului să distingă 
o persoană de alte persoane, fără a putea 
verifica identitatea acesteia.

Or. en

Justificare

Definiția propusă de către Comisie are un caracter prea general. Precizări suplimentare cu 
privire la mijloacele utilizabile contribuie la clarificarea acest aspect.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată;

(2) „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată
identificabilă;

Or. en

Justificare

Restrângerea definiției crește gradul de certitudine juridică și evită impunerea unor sarcini 
inutile pentru operatorii de date care nu prezintă relevanță directă pentru persoana vizată.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

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, 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; prin „act pozitiv 
neechivoc” se înțelege orice acțiune 
neechivocă care rezultă dintr-o alegere și 
a cărei deplină realizare presupune  
necesitatea unei acțiuni de prelucrare a 
datelor;

Or. en

Justificare

Oricând este necesar să se prelucreze date cu caracter personal în vederea furnizării unui 
bun sau a prestării unui serviciu, se poate considera că solicitarea unui astfel de bun sau a 
unui astfel de serviciu echivalează cu manifestarea în mod explicit a unei dorințe în acest 
sens.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13
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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, în ceea ce 
privește operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta, locul de stabilire 
al acestora 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 sau al unei persoane 
împuternicite de operator din Uniune.

Or. en

Justificare

Aceeași definiție ar trebui să se aplice atât persoanei împuternicite, cât și operatorului de 
date, dacă persoana împuternicită are relații directe cu persoana vizată.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 18 ani;

(18) „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 14 ani;

Or. en

Justificare

Orice persoană sub 18 ani este deja considerată ca fiind minoră. Deoarece generațiile mai 
tinere prezintă o tendință accentuată de utilizare a tehnologiilor, ar trebui stabilită o 
distincție între copii și minori, deoarece aceștia din urmă, dacă sunt informați în mod 
adecvat, nu se confruntă cu aceleași probleme ca și copiii. A considera că minorii din grupa 
de vârstă superioară nu utilizează servicii online echivalează cu a transforma regulamentul 
într-un act inaplicabil, în timp ce, pentru aplicațiile offline, se aplică deja legile privind 
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responsabilitatea asumată de către minori.

Amendamentul 36
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 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la un minor.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare precizări suplimentare.

Amendamentul 37
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 în orice moment consimțământul.
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Dacă executarea unui contract 
necesită în continuare acordarea 
consimțământului, retragerea acestuia 
echivalează cu dorința de a rezilia 
contractul.

Or. en

Justificare

Contractele pe durată lungă (de exemplu, asigurările de viață) riscă să nu poată fi executate 
dacă este retras consimțământul. Această explicație mai detaliată este necesară pentru ca 
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persoana vizată să fie conștientă de consecințele opțiunii sale.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

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.

Or. en

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 39
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată.

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
un alt destinatar, cel târziu fie în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată, fie atunci când sunt prelucrate 
pentru prima dată, în funcție de care 
dintre aceste situații are loc mai întâi.

Or. en
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Justificare

Furnizarea acestor informații constituie o garanție suplimentară pentru persoana vizată. Prin 
urmare, nu poate avea loc nici prelucrarea, nici divulgarea datelor înainte ca aceste 
informații să fie furnizate.

Amendamentul 40
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; sau

Or. en

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 41
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 

eliminat
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(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal și momentul în care au 
fost culese;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament crește gradul de claritate și ajută persoana vizată să verifice dacă 
consimțământul a fost într-adevăr exprimat. Pe de altă parte, permite operatorului de date să 
dovedească mai ușor circumstanțele consimțământului.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) la cerere și cu titlu gratuit, operatorul 
de date aduce dovada legalității 
prelucrării într-un termen rezonabil;

Or. en

Justificare

Dacă operatorul de date oferă în mod direct persoanei vizate dovada menționată, ar putea fi 
redus numărul acțiunilor intentate în justiție.
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Amendamentul 44
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 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. en

Justificare

Această adăugire nu pare necesară.

Amendamentul 45
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 uitat

Or. en

Justificare

Titlul propus de către Comisie induce în eroare.

Amendamentul 46
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 
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 

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a transferat sau a făcut 
publice datele cu caracter personal fără să 
fi primit instrucțiuni clare în acest sens 
din partea persoanei vizate, acesta ia toate 
măsurile rezonabile, în ceea ce privește 
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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.

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.

Or. en

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 47
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).
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Or. en

Justificare

Nu par să fie necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care datele prelucrate nu 
prezintă, cel puțin într-o măsură parțială, 
importanță pentru persoana vizată, nu se 
aplică obligațiile care decurg din 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Odată ce au fost prelucrate, anumite date prezintă interes doar pentru operatorul de date (de 
exemplu, datele prelucrate pentru stabilirea capacității de rambursare a unui credit sau 
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istoricul cumpărăturilor efectuate stabilit pe baza datelor culese de distribuție prin 
intermediul cardurilor de fidelitate) și s-ar putea dovedi prejudiciabile dacă sunt puse la 
dispoziția concurenților. Persoana vizată dispune în continuare de dreptul de acces, fără ca 
acest lucru să presupună portabilitatea datelor.

Amendamentul 50
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, nu stochează
sau nu mai prelucrează respectivele datele 
cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Stocarea datelor care nu pot fi prelucrate este costisitoare pentru operatorul de date și 
riscantă pentru persoana vizată în cazul în care părți neautorizate acced la respectiva bază 
de date. Este vorba despre o simplă precizare.

Amendamentul 51
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.

eliminat
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Or. en

Justificare

Abordarea adoptată pleacă de la premisa că crearea de profiluri este percepută negativ, deși 
este foarte utilă în marketing, în domeniul serviciilor financiare sau pentru personalizarea 
bunurilor și a serviciilor. Prezentul alineat trebuie eliminat pentru a inversa abordarea 
adoptată și a permite crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care acest proces poate 
avea consecințele precizate ulterior.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

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:

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o măsură care 
produce efecte juridice asupra unei 
persoane sau afectează într-o măsură 
semnificativă această persoană, care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată 
cu scopul de a evalua anumite aspecte 
personale specifice acestei persoane sau 
de a analiza sau a realiza previziuni 
îndeosebi în legătură cu randamentul 
profesional al acestei persoane, cu 
situația sa economică, cu locul în care se 
află, cu starea sa de sănătate, cu 
preferințele personale, cu fiabilitatea sau 
cu comportamentul său este legală numai 
dacă prelucrarea datelor:

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolele 7, 15 și 16.



PA\913597RO.doc 39/57 PE496.497v01-00

RO

Or. en

Justificare

Se urmărește schimbarea abordării adoptate și autorizarea creării de profiluri, dacă
persoana vizată este informată în legătură cu acest demers și are posibilitatea de a accede la 
informațiile personale utilizate (articolul 15) și de a le rectifica în cazul în care sunt eronate 
(articolul 16).

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
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.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 55
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 

(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 
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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.

ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. De 
asemenea, aceste mecanisme asigură că, 
implicit, datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane, mai puțin dacă acest lucru este 
justificat în temeiul articolului 6

Or. en

Justificare

Acest articol este puternic influențat de cauza Linqvist. Cu toate acestea, există anumite 
cazuri în care posibilitatea oferită unui număr nedeterminat de persoane de a accede la 
anumite date este justificată de lege (de exemplu, data de naștere a candidaților la un mandat 
electiv) sau de serviciile prestate (de exemplu, rețelele de comunicare socială). De la caz la 
caz, volumul datelor accesibile poate fi mai mult sau mai puțin important.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

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.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o protecție sporită persoanei vizate în acest caz deosebit.
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Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

eliminat

Or. en

Justificare

O societate care exercită rolul de operator de date pentru datele cu caracter personal ale 
unor persoane vizate europene trebuie să răspundă în mod direct în fața autorității europene.
În acest context, faptul că este vorba despre o microîntreprindere sau despre o întreprindere 
mică și mijlocie nu prezintă nicio importanță.

Amendamentul 58
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

Or. en

Justificare

Aceste precizări nu sunt necesare. Transferurile din interiorul grupurilor sunt deja abordate 
într-o altă secțiune a prezentei propuneri.
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Amendamentul 59
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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

(b) întreprinderilor sau organizațiilor care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

Dimensiunea operatorului de date nu prezintă importanță pentru scopurile legate de 
protecția datelor.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5
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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

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 62
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, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere.

Or. en

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.
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Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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 64
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

Or. en



PA\913597RO.doc 45/57 PE496.497v01-00

RO

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 65
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 pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate sau când 
intervenția persoanei vizate poate atenua 
într-o măsură decisivă eventualele efecte 
negative ale încălcării datelor cu caracter 
personal, operatorul, concomitent cu alte 
măsuri urgente și înainte de notificarea 
prevăzută la articolul 31, informează 
persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

Or. en

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 66
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).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 67
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; sau

eliminat

Or. en

Justificare

Dimensiunea operatorului de date și a persoanei împuternicite de acesta nu prezintă nicio 
importanță pentru protecția datelor cu caracter personal ale persoanei vizate.

Amendamentul 68
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

Or. en

Justificare

După eliminarea literei (b) de la alineatul (1), prezentul alineat devine lipsit de sens.
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Amendamentul 69
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

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 70
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, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.
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Amendamentul 71
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;

Or. en

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 72
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 
protecție adecvat este asigurat sau nu este 
asigurat.

(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 
nivelul de protecție adecvat este asigurat 
sau nu este asigurat.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

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 74
Propunere de regulament
Articolul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 63 a
Procedurile de recurs

Fără a aduce atingere competențelor 
sistemului judiciar al statelor membre și 
al Uniunii, Comitetul european pentru 
protecția datelor poate 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 și
(b) mecanismul pentru asigurarea 
coerenței descris la articolele 58-63 nu a 
reușit să obțină acordul majorității 
membrilor Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la o anumită 
măsură.
Înainte de a emite un astfel de aviz, 
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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.

Or. en

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 pieți 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 75
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';

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde articolului 63a (nou).

Amendamentul 76
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, 

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor
cetățenilor are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
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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.

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.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei este excesiv de limitată. Creșterea numărului entităților care au dreptul 
de a depune reclamații constituie o garantare a drepturilor persoanelor vizate.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

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, 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.

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde articolului 63a (nou).

Amendamentul 78
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 

(1) Statele membre definesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 



PE496.497v01-00 52/57 PA\913597RO.doc

RO

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, 
proporționale și disuasive.

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,
proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

Sancțiunile trebuie aplicate în mod coerent în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul 79
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,
coerentă, 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.

Or. en

Justificare

Sancțiunile administrative trebuie aplicate în mod coerent în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – partea introductivă
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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 
necesare:

(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 
care sunt necesare:

Or. en

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 81
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

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.
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Amendamentul 82
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 
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.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare astfel de precizări suplimentare.

Amendamentul 83
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.

Or. en

Justificare

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



PA\913597RO.doc 55/57 PE496.497v01-00

RO

Amendamentul 84
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 
regulament.

(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.

Or. en

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 85
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 

(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), 
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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.

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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 86
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), 

(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), 
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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.

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.

Or. en

Justificare

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


