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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 25 ianuarie 2012, Comisia Europeană a prezentat o reformă cuprinzătoare a regimului de 
protecție a datelor în UE. Regulamentul propus vizează armonizarea dreptului la respectarea 
vieții private pe internet și garantarea liberei circulații a acestor date în interiorul Uniunii 
Europene.

Propunerea de regulament urmărește, de asemenea:

 adaptarea regimului de protecție a datelor la exigențele modificate ale lumii digitale, 
știut fiind faptul că actualele dispoziții au fost adoptate cu 17 ani în urmă, când mai 
puțin de 1% dintre europeni utilizau internetul;

 prevenirea actualelor discrepanțe în implementarea dispozițiilor din 1995 de către 
diferitele state membre și garantarea faptului că dreptul fundamental la protecția 
datelor cu caracter personal este aplicat în mod uniform în toate domeniile de 
activitate ale Uniunii;

 consolidarea încrederii consumatorilor în serviciile online, însoțită de o mai bună 
informare cu privire la drepturi și protecția datelor odată cu introducerea dreptului la 
rectificare, la ștergere și la eliminare, portabilitatea datelor și dreptul de a formula 
obiecții;

 impulsionarea pieței unice digitale prin reducerea actualei fragmentări și a sarcinilor 
administrative și, în mod mai general, asumarea unui rol important în cadrul 
Strategiei Europa 2020. 

În comparație cu actuala Directivă 95/46/CE, regulamentul propus introduce obligativitatea 
desemnării unui responsabil cu protecția datelor pentru sectorul public și, în sectorul privat, 
pentru întreprinderile mari cu peste 250 de angajați și pentru acele întreprinderi ale căror 
activități principale constau în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Au fost, de asemenea, efectuate îmbunătățiri în ceea ce privește transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Actuala propunere instituie Comitetul european pentru protecția datelor și prevede sancțiuni, 
penalizări și dreptul la despăgubiri în cazul încălcării regulamentului. 

Raportorul sprijină cu fermitate principalele obiective ale propunerii Comisiei.

Modificările propuse ar trebui să contribuie la evitarea sarcinilor administrative excesive 
pentru întreprinderi, în special pentru acele întreprinderi care au încorporate clauze privind 
protecția vieții private, și să garanteze un anumit nivel de flexibilitate în ceea ce privește 
anumite dispoziții din regulament, în special cele vizând mecanismul de responsabilitate și 
notificarea autorității de supraveghere.  Unele definiții și aspecte din textul original trebuie, de 
asemenea, clarificate, contextualizate și simplificate. 
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Raportorul a acordat prioritate unei abordări calitative, mai degrabă decât uneia cantitative, în 
ceea ce privește protecția datelor, care se concentrează asupra guvernanței corporative, bazată 
pe principiul responsabilității menționat mai sus, spre deosebire de utilizarea excesivă a 
procedurilor de aprobare sau documentare birocratică, acestea având și ele, totuși, un rol în 
protecția datelor. 

Este, de asemenea, important să fie subliniat rolul soluțiilor tehnice precum protecția datelor 
începând cu momentul conceperii, pseudonimizarea și anonimizarea datelor, prioritizarea 
protecției datelor sensibile și măsuri de conformitate orientate.

Raportorul dorește să evidențieze importanța evitării consecințelor nedorite, care ar putea 
avea consecințe negative în domenii precum libertatea presei, cercetarea în domeniul sănătății, 
combaterea criminalității financiare și a fraudei în sport și inovarea în domeniul livrării de 
rețele energetice și sisteme de transport inteligente.

Un alt aspect al propunerii privește numărul considerabil de acte delegate. Raportorul 
consideră că utilizarea actelor delegate este excesivă și propune eliminarea majorității
acestora.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și, în 
special, articolele 7 și 8,

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția europeană a 
drepturilor omului și, în special, 
articolul 8,
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Libertatea de exprimare și de 
informare reprezintă un drept 
fundamental, în conformitate cu articolul 
11 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Acest drept cuprinde 
libertatea de opinie și libertatea de a primi 
sau de a transmite informații sau idei fără 
amestecul autorităților publice și fără a 
ține seama de frontiere. Libertatea și 
pluralismul mijloacelor de informare în 
masă ar trebui respectate.

Justificare

Ar trebui făcută o referire explicită la libertatea de informare și la dreptul la liberă 
exprimare, care sunt drepturi fundamentale în Uniunea Europeană, în conformitate cu 
articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Protecția vieții private a persoanelor 
ar trebui să fie punctul de plecare pentru 
modul de tratare a datelor cu caracter 
personal în registrele publice.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principiile accesului liber la 
informații care caracterizează statele 
membre prin tradițiile lor constituționale 
nu ar trebui subminate, iar libertatea de 
exprimare și libertatea presei, astfel cum 
sunt exprimate de constituțiile statelor 
membre, ar trebui protejate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evoluțiile tehnologice rapide și 
globalizarea au generat noi provocări 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Amploarea schimbului și a 
colectării de date a crescut spectaculos. 
Tehnologia permite atât societăților 
private, cât și autorităților publice să 
utilizeze date cu caracter personal la un 
nivel fără precedent în cadrul activităților 
lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice 
fac publice la nivel mondial informații cu 
caracter personal. Tehnologia a transformat 
deopotrivă economia și viața socială și 
necesită facilitarea în continuare a liberei 
circulații a datelor în cadrul Uniunii și a 
transferului către țări terțe și organizații 
internaționale, asigurând, totodată, un nivel 
ridicat de protecție a datelor cu caracter 
personal.

(5) Evoluțiile tehnologice rapide și 
globalizarea au generat noi provocări 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Amploarea schimbului și a 
colectării de date a crescut spectaculos. 
Tehnologia permite atât societăților 
private, cât și autorităților publice să 
utilizeze date cu caracter personal la un 
nivel fără precedent în cadrul activităților 
lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice 
fac publice la nivel mondial informații cu 
caracter personal. Tehnologia a transformat 
deopotrivă economia și viața socială și 
necesită protecții juridice îmbunătățite, 
care să faciliteze libera circulație a datelor 
în cadrul Uniunii și a transferului către țări 
terțe și organizații internaționale, 
asigurând, totodată, un nivel ridicat de 
protecție a datelor cu caracter personal.

Justificare

Cât timp regulamentul are două scopuri – protecția datelor cu caracter personal și 
permiterea liberei circulații a acestora în cadrul Uniunii – primul obiectiv ar trebui subliniat 
mai mult, dat fiind faptul că acesta este un drept fundamental

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alături de alte tehnologii, cloud 
computing are potențialul de a transforma 
economia europeană, cu condiția luării 
unor măsuri adecvate de siguranță și de 
protecție a datelor. Pentru a asigura cel 
mai înalt nivel de siguranță a datelor cu 
caracter personal, este esențial să se 
înțeleagă drepturile și obligațiile 
operatorilor de date și ale persoanelor 
împuternicite de către operator în cadrul 
prezentului regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura un nivel consecvent 
și ridicat de protecție a persoanelor fizice și 
pentru a se îndepărta obstacolele din calea 
circulației datelor cu caracter personal, 
nivelul protecției drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea unor astfel de date trebuie să 
fie echivalent în toate statele membre. 
Aplicarea consecventă și omogenă a 
normelor în materie de protecție a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie asigurată în întreaga Uniune.

(8) Pentru a se asigura un nivel consecvent 
și ridicat de protecție a persoanelor fizice și 
pentru a se îndepărta obstacolele din calea 
circulației datelor cu caracter personal, 
nivelul protecției drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea unor astfel de date trebuie să 
fie echivalent în toate statele membre și 
identic, atunci când este posibil. Aplicarea 
consecventă și omogenă a normelor în 
materie de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal ar trebui să fie 
asigurată în întreaga Uniune.

Justificare

Normele privind prelucrarea datelor sunt „echivalente” deja din punct de vedere teoretic în 
toate statele membre. Eșecul acestei abordări constă în logica din spatele acestei propuneri 
care este un regulament. Acest considerent ar trebui să reflecte în mod adecvat această 
gândire.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Articolul 16 alineatul (2) din tratat 
mandatează Parlamentul European și 
Consiliul să stabilească normele privind 
protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și normele privind libera circulație 
a acestor date.

(10) Articolul 16 alineatul (2) din tratat 
mandatează Parlamentul European și 
Consiliul să stabilească normele privind 
protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele și agențiile 
Uniunii, precum și de către statele
membre în exercitarea activităților care 
fac parte din domeniul de aplicare al 
dreptului Uniunii, precum și normele 
privind libera circulație a acestor date.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea asigurării unui nivel 
uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
de a oferi persoanelor fizice în toate statele 
membre același nivel de drepturi garantate 
din punct de vedere juridic, de obligații și 
de responsabilități pentru operatori și 
persoanele împuternicite de aceștia, pentru 
a se asigura o monitorizare coerentă a 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
sancțiuni echivalente în toate statele 
membre, precum și cooperarea efectivă a 

(11) În vederea asigurării unui nivel 
uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
de a oferi persoanelor fizice în toate statele 
membre același nivel de drepturi garantate 
din punct de vedere juridic, de obligații și 
de responsabilități pentru operatori și 
persoanele împuternicite de aceștia, pentru 
a se asigura o monitorizare coerentă a 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
sancțiuni echivalente în toate statele 
membre, precum și cooperarea efectivă a 
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autorităților de supraveghere ale diferitelor 
state membre. Pentru a se lua în 
considerare situația specifică a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prezentul regulament 
include mai multe derogări. În plus, 
instituțiile și organismele Uniunii, statele 
membre și autoritățile lor de supraveghere 
sunt încurajate să ia în considerare 
necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

autorităților de supraveghere ale diferitelor 
state membre. Atunci când se 
demonstrează că este necesar și fără a 
submina protecția datelor cu caracter 
personal și nici principiile pieței interne,
pentru a se lua în considerare situația 
specifică a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, prezentul 
regulament include mai multe derogări. În 
plus, instituțiile și organismele Uniunii, 
statele membre și autoritățile lor de 
supraveghere sunt încurajate să ia în 
considerare necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament, în urma unor consultări cu 
părțile implicate, și, de asemenea, să ia în 
considerare principiul „Gândiți mai întâi 
la scară mică”, astfel încât interesele 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii să fie 
luate în considerare într-un stadiu foarte 
incipient al elaborării politicilor. Noțiunea 
de microîntreprinderi și de întreprinderi 
mici și mijlocii ar trebui să se bazeze pe 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și, în special, 
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și, în special, 
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
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juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament nu ar trebui să poată fi invocată 
de nicio persoană. Aceasta ar trebui să se 
aplice, de asemenea, în cazul în care 
numele persoanei juridice conține numele 
uneia sau mai multor persoane fizice.

juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament ar trebui să poată fi invocată în 
egală măsură.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Prezentul regulament nu este izolat 
de celelalte acte juridice ale Uniunii. 
Limitele de răspundere ale Directivei 
privind comerțul electronic au o structură 
orizontală și se aplică, prin urmare, 
tuturor informațiilor. Prezentul 
regulament definește ce anume constituie 
o încălcare a protecției datelor, în vreme 
ce Directiva privind comerțul electronic 
stabilește condițiile în care furnizorul de 
servicii de informare răspunde pentru 
încălcarea legii de către un terț.

Justificare

Este necesar să se explice suplimentar, într-un considerent, motivele referirii la limitele de 
răspundere ale Directivei privind comerțul electronic.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice doar informațiilor specifice
referitoare la o persoană identificată sau 
identificabilă. Pentru a se stabili dacă o 
persoană fizică este identificabilă, ar trebui 
să se ia în considerare: (i) doar mijloacele 
care pot fi utilizate fie de către operator, fie 
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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.

de către orice altă persoană fizică sau 
juridică în scopul identificării persoanei 
fizice respective și (ii) probabilitatea ca o 
persoană să fie identificată. Principiile 
protecției datelor nu ar trebui să se aplice 
datelor anonimizate astfel încât persoana 
vizată să nu mai fie identificabilă pe baza 
datelor, luând în considerare pe deplin 
„stadiul actual al tehnologiei” și 
tendințele tehnologice.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Prezentul regulament recunoaște că 
pseudonimizarea este în beneficiul tuturor 
persoanelor vizate, dat fiind faptul că, 
potrivit definiției, datele cu caracter 
personal sunt modificate astfel încât 
acestea nu pot fi atribuite unei persoane 
vizate fără utilizarea unor date 
suplimentare. Prin aceasta, operatorii 
sunt încurajați să practice date 
pseudonimizate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 

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

identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați date cu caracter personal în 
toate circumstanțele.

Amendamentul 16

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 clar prin orice metodă 
corespunzătoare în contextul unui produs 
sau serviciu oferit care permite 
manifestarea liberă, specifică și informată a 
voinței persoanei vizate, fie printr-o 
declarație, fie 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.

Amendamentul 17
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Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Prezentul regulament recunoaște că 
pseudonimizarea datelor poate contribui 
la minimizarea riscurilor în ceea ce 
privește viața privată a persoanelor vizate. 
În măsura în care un operator 
pseudonimizează date, această prelucrare 
este considerată justificată ca interes 
legitim al operatorului conform 
articolului 6 alineatul (1) litera (f).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații rezultate din 
testarea sau examinarea unei părți a 
corpului sau a unei substanțe corporale, 
inclusiv eșantioane de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
asistență medicală pentru persoana fizică 
respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 
boală, istoricul medical, tratamentul clinic 

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele cu caracter personal având 
legătură cu starea de sănătate a persoanei 
vizate, inclusiv informațiile genetice; 
informații privind înscrierea persoanei 
fizice pentru acordarea de servicii 
medicale; informații privind plățile pentru 
asistență medicală efectuate de persoana 
fizică sau privind eligibilitatea acesteia 
pentru acordarea de asistență medicală; un 
număr, simbol sau semn distinctiv atribuit 
unei persoane fizice pentru identificarea 
unică a acesteia în scopuri medicale; orice 
informații privind persoana fizică 
respectivă colectate în cadrul furnizării de 
servicii de sănătate pentru aceasta; date cu 
caracter personal rezultate din testarea sau 
examinarea unei părți a corpului, a unei 
substanțe corporale sau a unui eșantion de 
material biologic; identificarea unei 
persoane ca furnizor de asistență medicală 
pentru persoana fizică respectivă sau orice 
informații privind, de exemplu, o boală, un 
handicap, un risc de îmbolnăvire, un 
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sau starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

tratament clinic sau o boală, istoricul 
medical, tratamentul clinic sau starea 
psihologică sau biomedicală efectivă a 
persoanei vizate, indiferent de sursa 
acestora, cum ar fi de exemplu, un medic 
sau un alt cadru medical, un spital, un 
dispozitiv medical sau un test de diagnostic 
in vitro.

Amendamentul 19

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) Atunci când un operator sau o 
persoană împuternicită de operator are 
mai multe sedii în Uniune, inclusiv, dar 
nelimitându-se la cazurile în care 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator este un grup de întreprinderi,
sediul principal al unui operator în Uniune, 
în sensul prezentului regulament, 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.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Un grup de întreprinderi ar trebui 
cuprindă o întreprindere care exercită 
controlul și întreprinderile controlate de 
aceasta, în cadrul căruia întreprinderea care 
exercită controlul ar trebui să fie 
întreprinderea care poate exercita o 
influență dominantă asupra celorlalte 
întreprinderi, de exemplu, în temeiul 
proprietății, al participării financiare sau al 
regulilor care o reglementează sau al 
competenței de a pune în aplicare normele 
în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal.

(28) Un grup de întreprinderi ar trebui 
cuprindă o întreprindere care exercită 
controlul și întreprinderile controlate de 
aceasta, în cadrul căruia întreprinderea care 
exercită controlul ar trebui să fie 
întreprinderea care poate exercita o 
influență dominantă asupra celorlalte 
întreprinderi, de exemplu, în temeiul 
proprietății, al participării financiare sau al 
regulilor care o reglementează sau al 
competenței de a pune în aplicare normele 
în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal. Un grup de întreprinderi poate 
desemna un singur sediu principal în 
Uniune.

Amendamentul 21

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. 
Această protecție este importantă în 
special în contextul rețelelor sociale, caz 
în care copiii ar trebui să fie informați cu 
privire la identitățile persoanelor cu care 
comunică. 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. Nicio referință la protecția 
copiilor din prezentul regulament nu ar 
trebui înțeleasă ca o instrucție implicită 
potrivit căreia protecția datelor cu 
caracter personal ale adulților ar trebui 
tratată cu mai puțină grijă decât ar fi fost 
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cazul, dacă referința nu a fost inclusă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului
persoanei în cauză sau în temeiul unui alt 

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza unuia dintre 
motivele legitime, prevăzute de lege, fie în 
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motiv legitim, prevăzut de lege, fie în 
prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament.

prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament.

Justificare

Amendamentul încurajează o utilizare adecvată a consimțământului, ca un temei egal cu 
celelalte pentru legalitatea prelucrării, prevăzută la articolul 6.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care prelucrarea se bazează 
pe consimțământul persoanei vizate, 
sarcina probei cu privire la faptul că 
persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru operațiunea de prelucrare îi revine 
operatorului. În special, în contextul unei 
declarații scrise cu privire la un alt aspect, 
garanțiile ar trebui să asigure că persoana 
vizată este conștientă de faptul că și-a dat 
consimțământul și în ce măsură a făcut 
acest lucru.

(32) În cazul în care prelucrarea se bazează 
pe consimțământul persoanei vizate, 
sarcina probei cu privire la faptul că 
persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru operațiunea de prelucrare îi revine 
operatorului. În special, în contextul unei 
declarații scrise cu privire la un alt aspect, 
garanțiile ar trebui să asigure că persoana 
vizată este conștientă de faptul că și-a dat 
consimțământul și în ce măsură a făcut 
acest lucru. Pentru a respecta principiul 
minimizării datelor, această sarcină a 
probei nu ar trebui înțeleasă nici ca o 
solicitare a unei identificări pozitive a 
persoanelor vizate, decât dacă acest lucru 
este necesar, nici ca generator de mai 
multe date de prelucrat decât ar fi fost 
cazul în caz contrar.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Consimțământul poate să nu fie 
modalitatea principală sau cea mai de 
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dorit pentru legitimizarea prelucrării 
datelor cu caracter personal. Utilizarea 
consimțământului în contextul adecvat 
este crucială, dar ar trebui să se recurgă 
la acesta ca bază legitimă pentru 
prelucrare doar atunci când persoanele 
vizate își pot acorda și revoca în mod 
rezonabil și simplu consimțământul. 
Atunci când este utilizat în contexte 
inadecvate, consimțământul își pierde 
valoarea și încarcă persoana vizată cu o 
povară inutilă. De exemplu, 
consimțământul nu reprezintă o 
justificare adecvată atunci când 
prelucrarea este necesară pentru un 
serviciu solicitat de utilizator sau atunci 
când persoanele nu pot refuza acordarea 
consimțământului fără ca acest lucru să 
aibă un impact asupra serviciului de bază. 
În acest context și în altele similare, 
operatorii de date ar trebui să încerce să 
garanteze legalitatea prelucrării pe baza 
unui alt motiv legitim.

Justificare

Amendamentul aliniază textul la Avizul Grupului de lucru „articolul 29” 15/2011 privind 
definiția consimțământului (p. 10) prin consolidarea ideii potrivit căreia poate fi inutil sau 
chiar dăunător protecției vieții private atunci când este utilizat în mod excesiv, în special în 
cadrul serviciilor de informare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 

(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. În cazul 
în care operatorul este o autoritate publică, 
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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.

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.

Justificare

Consimțământul pentru prelucrarea datelor în contextul ocupării unui loc de muncă nu ar 
trebui tratat la modul general, pentru că de multe ori acesta este acordat pentru domenii în 
care este chiar în interesul angajatului respectiv ca datele sale cu caracter personal să fie 
prelucrate.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Sarcini realizate în interesul public 
sau în cadrul exercitării autorității 
oficiale includ prelucrarea datelor cu 
caracter personal pentru gestionarea și 
funcționarea autorităților respective.

Justificare

Este necesară o indicație suplimentară cu privire la ceea ce poate fi acoperit de obligația 
legală sau de sarcinile realizate în interesul public sau în cadrul exercitării autorității 
publice.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Interesele legitime ale unui operator 
sau ale părții sau părților terțe în interesul 
cărora sunt prelucrate datele pot constitui 
un temei juridic pentru prelucrare, cu 
condiția să nu prevaleze interesele sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei vizate. Pentru a asigura 
claritatea, Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să stabilească 
orientări cuprinzătoare cu privire la ceea 
ce poate fi definit ca „interes legitim”. 
Prelucrarea ar necesita o evaluare atentă, 
în special în cazul în care persoana vizată 
este un minor, întrucât minorii necesită o 
protecție specifică. Persoana vizată ar 
trebui să aibă dreptul gratuit la opoziție în 
ceea ce privește prelucrarea. Pentru a se 
asigura transparența, operatorul ar trebui să 
aibă obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime. 
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, precum în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri 
istorice, statistice sau științifice. În cazul în 
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În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebuie să 
obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

care celălalt scop nu este compatibil cu 
scopul inițial în care datele sunt colectate, 
operatorul ar trebui să obțină 
consimțământul persoanei vizate cu privire 
la acest alt scop. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Prelucrarea datelor în măsura în 
care este strict necesară în scopul 
asigurării că întreprinderile din sectorul 
energiei electrice sau al gazelor sau 
operatorii sistemelor de distribuție, astfel 
cum sunt definiți în Directiva 2009/72/CE 
și în Directiva 2009/73/CE, pot satisface 
necesitățile sistemului, ale rețelei sau pe 
cele operaționale sau punerea în aplicare 
a programelor de răspuns la cerere, de 
gestionare energetică sau de eficiență 
energetică, ar trebui să fie permisă cu 
condiția ca întreprinderea de electricitate 
sau de gaz sau operatorul sistemului de 
distribuție să solicite prin contract ca 
operatorul să îndeplinească cerințele 
prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată își dă 
consimțământul explicit. Cu toate acestea, 
derogări de la interdicția respectivă ar 
trebui prevăzute în mod explicit în ceea ce 
privește nevoile specifice, în special atunci 
când prelucrarea este efectuată în cadrul 
activităților legitime de către anumite 
asociații sau fundații al căror scop este de a 
permite exercitarea libertăților 
fundamentale.

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată își dă 
consimțământul în cunoștință de cauză. 
Cu toate acestea, derogări de la interdicția 
respectivă ar trebui prevăzute în mod 
explicit în ceea ce privește nevoile 
specifice, în special atunci când prelucrarea 
este efectuată în cadrul activităților 
legitime de către anumite asociații sau 
fundații al căror scop este de a permite 
exercitarea libertăților fundamentale ale 
persoanelor vizate în cauză.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Dacă datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
o persoană fizică, operatorul de date nu ar 
trebui să aibă obligația de a obține 
informații suplimentare în vederea 
identificării persoanei vizate, cu unicul 
scop de a respecta una dintre dispozițiile 
prezentului regulament. În cazul unei cereri 
de acces, operatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita persoanei vizate mai 
multe informații pentru a putea să 
localizeze datele cu caracter personal pe 
care le caută persoana respectivă.

(45) Dacă datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
o persoană fizică, operatorul de date nu ar 
trebui să aibă obligația de a obține 
informații suplimentare în vederea 
identificării persoanei vizate, cu unicul 
scop de a respecta una dintre dispozițiile 
prezentului regulament. În cazul unei cereri 
de acces, operatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita persoanei vizate mai 
multe informații pentru a putea să 
localizeze datele cu caracter personal pe 
care le caută persoana respectivă. 
Operatorul de date nu ar trebui să invoce 
o posibilă lipsă de informații pentru a 
refuza o cerere de acces, atunci când 
aceste informații pot fi furnizate de 
persoana vizată pentru a permite un astfel 
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de acces.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În cazul în care datele sunt divulgate în mod legitim unui alt destinatar, nu ar trebui să fie 
necesar un proces constant, repetitiv de informare a persoanei vizate.  Aceasta poate avea 
consecințe nedorite, cum ar fi retragerea de către persoana vizată a consimțământului 
privind prelucrarea legitimă, sau, chiar mai rău, desensibilizarea persoanelor vizate față de 
informațiile referitoare la statutul datelor lor cu caracter personal.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a verifica 
identitatea unei persoane vizate care 
solicită acces la date, în special în 
contextul serviciilor online și al 
identificatorilor online. Un operator nu ar 
trebui să rețină datele cu caracter personal 
în scopul exclusiv de a fi în măsură să 
reacționeze la cereri potențiale.

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile în contextul 
produsului sau al serviciului furnizat sau 
altfel în contextul legăturii dintre operator 
și persoana vizată și sensibilitatea datelor 
cu caracter personal, prelucrate pentru a 
verifica autenticitatea cererii de acces la 
date a unei persoane, în special în 
contextul serviciilor online și al 
identificatorilor online. Un operator nu ar 
trebui să rețină, nici să fie forțat să 
colecteze datele cu caracter personal în 
scopul exclusiv de a fi în măsură să 
reacționeze la cereri potențiale.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) O persoană vizată ar trebui să 
dispună întotdeauna de opțiunea de a-și 
da consimțământul general pentru 
utilizarea datelor sale în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
și de a-și retrage consimțământul în orice 
moment.

Justificare

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.
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Amendamentul 38

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 
și care afectează în mod vizibil sau 
produce efecte juridice în ceea ce privește 
persoana fizică respectivă. Efectele reale 
ar trebui să aibă o intensitate comparabilă 
cu cea a efectelor juridice pentru a intra 
în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Cele de mai sus nu se aplică 
măsurilor vizând comunicarea 
comercială, de exemplu în domeniul 
gestionării relațiilor cu clienții sau al 
atragerii de clienți. Cu toate acestea, o 
măsură bazată pe crearea de profiluri prin 
prelucrarea automată a datelor și care 
afectează în mod semnificativ sau produce 
efecte juridice în ceea ce privește o 
persoană fizică 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.

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că comunicarea comercială, de exemplu în domeniul 
gestionării relațiilor cu clienții sau al atragerii de clienți, nu afectează în mod semnificativ o 
persoană fizică în sensul articolului 20 alineatul (1). Efectele reale trebuie să aibă o 
intensitate comparabilă cu cea a efectelor juridice care intră în domeniul de aplicare al
prezentei dispoziții.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea și răspunderea generală a 
operatorului pentru orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal efectuată de 
către acesta sau în numele său în vederea 
asigurării răspunderii. În special, 
operatorul ar trebui să asigure și să aibă 
obligația de a demonstra conformitatea 
fiecărei operațiuni de prelucrare cu 
prezentul regulament. Prelucrarea datelor 
care nu este necesară din alte puncte de 
vedere nu poate fi justificată pe baza 
necesității respectării prezentei obligații.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. În scopul asigurării și al 
demonstrării conformității cu prezentul 
regulament, operatorul ar trebui să 
adopte politici interne și să pună în 
aplicare măsuri corespunzătoare, care să 
respecte, în special, principiul luării în 
considerare a protecției datelor începând 
cu momentul conceperii și cel al protecției 
implicite a datelor.

(61) Pentru a satisface așteptările 
consumatorilor și ale întreprinderilor în 
raport cu protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, ar 
trebui să se adopte măsuri organizatorice 
corespunzătoare, atât în momentul 
conceperii prelucrării și a tehnologiilor 
aflate la baza sa, cât și în cel al prelucrării 
în sine, pentru a se asigura îndeplinirea 
cerințelor prezentului regulament. 
Măsurile care au ca scop creșterea 
gradului de informare a consumatorilor și 
facilitarea alegerii ar trebui să fie 
încurajate prin cooperare cu industria și 
prin încurajarea soluțiilor, a produselor și 
a serviciilor inovatoare. Protecția datelor 
încă din stadiul de proiectare este 
procesul prin care protecția datelor și 
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viața privată sunt integrate în dezvoltarea 
de produse și servicii, atât prin măsuri 
tehnice, cât și organizatorice. Protecția 
implicită a datelor înseamnă că produsele 
și serviciile sunt implicit configurate într-
un mod care limitează prelucrarea și, în 
special, dezvăluirea datelor cu caracter 
personal. În special, datele cu caracter 
personal nu ar trebui dezvăluite unui 
număr limitat de persoane prestabilit.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Prezentul regulament ar trebui să 
încurajeze întreprinderile să dezvolte 
programe interne care vor identifica 
operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscuri specifice la adresa 
drepturilor și libertăților persoanelor 
vizate prin natura lor, prin sfera lor de 
aplicare sau scopurile lor și să aplice 
garanții adecvate de protecție a datelor și 
să dezvolte soluții inovatoare de protecție 
a datelor începând cu momentul 
conceperii și tehnici de sporire a protecției 
datelor. Întreprinderile ar demonstra 
atunci public și proactiv conformitatea lor 
cu dispozițiile și spiritul prezentului 
regulament și, astfel, ar spori încrederea 
cetățenilor europeni. Responsabilitatea 
întreprinderilor privind protecția datelor 
cu caracter personal nu poate scuti 
întreprinderile de orice obligație 
prevăzută de prezentul regulament. 

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Considerentul 62
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Considerentul 66
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. Măsurile respective ar trebui să 
asigure un nivel corespunzător de 
securitate, luând în considerare stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare în raport cu riscurile și natura 
datelor cu caracter personal a căror 
protecție trebuie asigurată. Atunci când se 
stabilesc standarde tehnice și măsuri 
organizatorice menite să asigure securitatea 
prelucrării, Comisia ar trebui să promoveze
neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, cooperarea cu țările terțe.

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. În special, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator ar 
trebui să ia în considerare în mod 
corespunzător riscurile mai mari 
survenite în urma prelucrării de date cu 
caracter personal ale persoanei vizate, ca 
urmare a caracterului sensibil al datelor.
Măsurile respective ar trebui să asigure un 
nivel corespunzător de securitate, luând în 
considerare stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare în raport cu 
riscurile și natura datelor cu caracter 
personal a căror protecție trebuie asigurată. 
Atunci când se stabilesc standarde tehnice 
și măsuri organizatorice menite să asigure 
securitatea prelucrării, ar trebui promovate
neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, ar trebui încurajată cooperarea cu 
țările terțe.

Amendamentul 45

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 

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

de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată. În cazul în care încălcarea nu 
este notificată într-un termen rezonabil, o 
explicație a motivelor întârzierii ar trebui 
să însoțească notificarea. Persoanele fizice 
ale căror date cu caracter personal ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
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.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Directiva 95/46/CE prevede o (70) Directiva 95/46/CE prevede o 
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obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată și 
înlocuită cu proceduri și mecanisme 
eficace care să pună accentul, în schimb, pe 
operațiunile de prelucrare care pot prezenta 
riscuri specifice pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura lor, prin domeniul lor de aplicare 
sau prin scopurile lor. În astfel de cazuri, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să efectueze, 
înainte de prelucrare, o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor, care ar 
trebui să includă, în special, măsurile avute 
în vedere, garanții și mecanisme pentru 
asigurarea protecției datelor cu caracter 
personal și pentru demonstrarea 
conformității cu prezentul regulament.

obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată și 
înlocuită cu proceduri și mecanisme 
eficace care să pună accentul, în schimb, pe 
operațiunile de prelucrare care pot prezenta 
riscuri specifice pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura lor, prin domeniul lor de aplicare 
sau prin scopurile lor. În astfel de cazuri, 
operatorul ar trebui să efectueze, înainte de 
prelucrare, o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor, care ar trebui să includă, 
în special, măsurile avute în vedere, 
garanții și mecanisme pentru asigurarea 
protecției datelor cu caracter personal și 
pentru demonstrarea conformității cu 
prezentul regulament.

Justificare

Ar trebui să fie la latitudinea operatorilor de date evaluarea impactului asupra vieții private, 
dat fiind faptul că aceștia vor determina scopurile prelucrării.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Considerentul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70a) Directiva 2002/58/CE stabilește 
obligativitatea notificării încălcării 
securității datelor cu caracter personal în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului în rețelele 
de comunicații publice din Uniune. În 
cazul în care furnizorii de servicii de 
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comunicații electronice destinate 
publicului furnizează și alte servicii, 
aceștia continuă să facă obiectul 
obligativității notificării încălcării 
prevăzută în Directiva 2002/58/CE, și nu 
dispozițiilor prezentului regulament. 
Astfel de furnizori ar trebui să facă 
obiectul unui regim unic de notificare a 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, atât în ceea ce privește datele cu 
caracter personal prelucrate în legătură 
cu furnizarea de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului, cât și 
orice alte date în privința cărora 
îndeplinesc funcția de operatori. 

Justificare

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

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) Asociațiile sau alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori ar trebui 
încurajate să elaboreze coduri de conduită, 
în limitele prezentului regulament, astfel
încât să se faciliteze aplicarea efectivă a 
prezentului regulament, luându-se în 
considerare caracteristicile specifice ale 
prelucrării efectuate în anumite sectoare.

(76) Asociațiile sau alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori ar trebui 
încurajate să elaboreze coduri de conduită, 
în limitele prezentului regulament, astfel 
încât să se faciliteze aplicarea efectivă a 
prezentului regulament, luându-se în 
considerare caracteristicile specifice ale 
prelucrării efectuate în anumite sectoare. 
Aceste coduri ar trebui să facă mai facilă 
conformitatea cu prezentul regulament 
pentru industrie.

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că aceste coduri de conduită sunt benefice pentru industrie și 
nu un gest care trebuie să se bucure de reciprocitate printr-o supraveghere mai diminuată din 
partea APD.
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 
relevante.

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid, în mod fiabil și 
verificabil nivelul de protecție a datelor 
aferent produselor și serviciilor relevante.

Justificare

Astfel de instrumente pot fi testate cu rigurozitate, învățând din succesele și eșecurile 
experimentate de această abordare.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu sau un sector de prelucrare 
dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională oferă un nivel adecvat de 
protecție a datelor, furnizând astfel 
securitate juridică și uniformitate în Uniune 
în ceea ce privește țările terțe sau 
organizațiile internaționale care sunt 
considerate a furniza un astfel de nivel de 
protecție. În aceste cazuri, transferurile de 
date cu caracter personal către țările 
respective pot avea loc fără a fi necesar să 
se obțină o autorizație suplimentară.

(80) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu sau un sector de prelucrare 
dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională oferă un nivel adecvat de 
protecție a datelor, furnizând astfel 
securitate juridică și uniformitate în Uniune 
în ceea ce privește țările terțe sau 
organizațiile internaționale care sunt 
considerate a furniza un astfel de nivel de 
protecție. În aceste cazuri, transferurile de 
date cu caracter personal către țările 
respective pot avea loc fără a fi necesar să 
se obțină o autorizație suplimentară. 
Comisia poate să decidă, de asemenea, 
după trimiterea unei notificări și a unei 
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justificări complete țării terțe, să anuleze 
o astfel de decizie.

Justificare

Ar fi ilogic să ne imaginăm că situația privind protecția datelor într-o astfel de țară terță ar 
avea cum să nu se deterioreze ulterior.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Posibilitatea ca operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator să 
utilizeze clauze standard în materie de 
protecție a datelor adoptate de către 
Comisie sau de către o autoritate de 
supraveghere nu ar trebui să împiedice 
operatorii sau persoanele împuternicite de 
către aceștia să includă clauze standard în 
materie de protecție a datelor într-un 
contract mai amplu și nici să adauge alte 
clauze, atât timp acestea cât nu contravin, 
direct sau indirect, clauzelor contractuale 
standard adoptate de către Comisie sau de 
către o autoritate de supraveghere sau nu 
prejudiciază drepturile sau libertățile 
fundamentale ale persoanelor vizate.

(84) Posibilitatea ca operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator să 
utilizeze clauze standard în materie de 
protecție a datelor adoptate de către 
Comisie sau de către o autoritate de 
supraveghere nu ar trebui să împiedice 
operatorii sau persoanele împuternicite de 
către aceștia să includă clauze standard în 
materie de protecție a datelor într-un 
contract mai amplu și nici să adauge alte 
clauze, atât timp acestea cât nu contravin, 
direct sau indirect, clauzelor contractuale 
standard adoptate de către Comisie sau de 
către o autoritate de supraveghere sau nu 
prejudiciază drepturile sau libertățile 
fundamentale ale persoanelor vizate. În 
unele situații, poate fi adecvată 
încurajarea operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de operatori să furnizeze 
garanții chiar mai solide prin 
angajamente contractuale suplimentare 
care să suplimenteze clauzele standard 
privind protecția datelor.

Justificare

Acest amendament ar încuraja organizațiile să depășească cerințele de reglementare de bază 
în sensul respectării unor regimuri precum „data seal” (sigiliul datelor) sau „trust mark” 
(marcă de încredere).
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Considerentul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85a) Un grup de întreprinderi care 
intenționează să prezinte spre aprobare 
reguli corporatiste obligatorii poate 
propune o autoritate de supraveghere în 
calitate de autoritate principală. 
Autoritatea principală ar trebui să fie 
autoritatea de supraveghere din statul 
membru în care se află sediul principal al 
operatorului sau al persoanei 
împuternicite de operator.

Justificare

Grupul de lucru înființat în temeiul articolului 29 a introdus un sistem de recunoaștere 
reciprocă a regulilor corporatiste obligatorii (GL 107 din 14 aprilie 2005). Prezentul 
regulament ar trebui să includă sistemul de recunoaștere reciprocă respectiv. Criteriul de 
desemnare a autorității competente ar trebui să fie sediul unității principale, care este cel 
enunțat la articolul 51 alineatul (2) din regulament.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 
necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, de exemplu în 
cazurile transferurilor internaționale de 
date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale sau 
vamale, între autoritățile de supraveghere 
financiară, între serviciile competente în 
materie de securitate socială sau către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor.

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 
necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, de exemplu în 
cazurile transferurilor internaționale de 
date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale sau 
vamale, între autoritățile de supraveghere 
financiară, între serviciile competente în 
materie de securitate socială, între 
organismele responsabile cu combaterea 
fraudei în sport sau către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
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a infracțiunilor. Transferul de date 
personale pentru astfel de motive 
importante de interes public ar trebui 
utilizat doar pentru transferuri 
ocazionale. În toate situațiile, este 
necesară realizarea unei evaluări atente a 
tuturor circumstanțelor transferului.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să beneficieze de resurse financiare 
și umane adecvate, de localuri și de 
infrastructura necesară pentru 
îndeplinirea cu eficacitate a sarcinilor lor, 
inclusiv a celor legate de asistența 
reciprocă și cooperarea cu alte autorități de 
supraveghere în întreaga Uniune.

(94) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să beneficieze de resurse financiare 
și umane adecvate, acordând atenție 
specială asigurării unor abilități tehnice 
adecvate ale personalului, de localuri și de 
infrastructură, necesare pentru 
îndeplinirea cu eficacitate a sarcinilor lor, 
inclusiv a celor legate de asistența 
reciprocă și cooperarea cu alte autorități de 
supraveghere în întreaga Uniune.

Justificare

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Amendamentul 55
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Propunere de regulament
Considerentul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

(95) Condițiile generale pentru membrii 
autorității de supraveghere ar trebui 
stabilite de lege în fiecare stat membru și ar 
trebui, în special, să prevadă că acești 
membri ar trebui să fie numiți de 
parlamentul sau de guvernul statului 
membru și să includă dispoziții privind 
calificarea personală și funcția membrilor 
respectivi.

(95) Condițiile generale pentru membrii 
autorității de supraveghere ar trebui 
stabilite de lege în fiecare stat membru și ar 
trebui, în special, să prevadă că acești 
membri ar trebui să fie numiți de 
parlamentul sau de guvernul statului 
membru, având în vedere minimizarea 
posibilității de interferență politică, și să 
includă dispoziții privind calificarea 
personală, evitarea conflictelor de interes
și funcția membrilor respectivi.

Justificare

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Amendamentul 56

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 

(97) În cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal 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 
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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.

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.

Justificare

Principiul ghișeului unic ar trebui să se aplice în mod consecvent, atât operatorilor stabiliți 
în UE, cât și celor care nu sunt stabiliți în UE supuși legii.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Considerentul 98 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98a) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal este supusă unei 
plângeri înaintate de o persoană vizată, 
autoritatea competentă, care furnizează 
ghișeul unic, ar trebui să fie autoritatea 
de supraveghere a statului membru în 
care persoana vizată își are reședința 
principală. Atunci când persoanele vizate 
înaintează plângeri similare împotriva 
unei astfel de prelucrări la autoritățile de 
supraveghere din diverse state membre, 
autoritatea competentă ar trebui să fie 
prima confiscată.

Justificare

Este oportun să se permită persoanei vizate să își exercite măsura administrativă față de 
autoritatea de supraveghere cea mai apropiată de reședința sa principală și din același stat 
membru în care acesta/aceasta poate lua măsuri juridice dacă este necesar, în vederea 
consolidării accesibilității și coerenței recursului persoanei vizate și, de asemenea, în 
vederea evitării sarcinii administrative.

Amendamentul 58
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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 autoritatea de supraveghere 
competentă 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.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri jurnalistice, artistice 
sau literare ar trebui să îndeplinească 
criteriile pentru aplicarea unor derogări de 
la cerințele anumitor dispoziții din 
prezentul regulament, în vederea stabilirii 
unui echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și dreptul la 
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personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de 
statele membre în ceea ce privește 
principiile generale, drepturile 
persoanelor vizate, operatorul și persoana 
împuternicită de operator, transferul de 
date cu caracter personal către țări terțe 
sau organizații internaționale, autoritățile 
de supraveghere independente, precum și 
cooperarea și coerența. Acest lucru nu 
trebuie totuși să determine statele membre 
să stabilească derogări de la celelalte 
dispoziții ale prezentului regulament.
Pentru a ține seama de importanța dreptului 
la libertatea de exprimare în fiecare 
societate democratică, este necesar ca 
noțiunile legate de această libertate, cum ar 
fi jurnalismul, să fie interpretate în sens 
larg. Prin urmare, în scopul excepțiilor și 
derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 
activități cu sau fără scop lucrativ.

libertatea de exprimare și, mai ales, dreptul 
de a primi și de a comunica informații, 
astfel cum este garantat în special prin 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Acest 
lucru ar trebui să se aplice în special
prelucrării datelor cu caracter personal din 
domeniul audiovizualului, precum și din 
arhivele de știri și din bibliotecile de ziare. 
Pentru a ține seama de importanța dreptului 
la libertatea de exprimare în fiecare 
societate democratică, este necesar ca 
noțiunile legate de această libertate, cum ar 
fi jurnalismul, să fie interpretate în sens 
larg și indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora.

Amendamentul 60
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Propunere de regulament
Considerentul 121 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121a) Prezentul regulament permite 
luarea în considerare a principiului 
accesului publicului la documente oficiale 
în aplicarea dispozițiilor prevăzute de 
acesta. Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau un organism public pot fi 
dezvăluite de această autoritate sau 
organism în conformitate cu legislația 
statului membru căreia i se supune 
autoritatea publică sau organismul 
public. O astfel de legislație ar trebui să 
coreleze dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal cu principiul accesului 
public la documente oficiale.

Justificare

Este esențial să se asigure că vizibilitatea publică a afacerilor publice nu este afectată în mod 
nejustificat de normele privind protecția datelor. Astfel cum se arată în avizele AEPD, ale 
Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și ale FRA, ar trebui să fie garantat principiul accesului public la 
documente oficiale.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Considerentul 123 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(123a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care 
reprezintă o categorie specială de date, 
poate fi necesară în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
garanteze că armonizarea condițiilor 
prevăzute pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind sănătatea, sub 
rezerva unor garanții specifice și 
corespunzătoare menite să protejeze 
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drepturile fundamentale și datele cu 
caracter personal ale persoanelor, nu 
acționează ca o barieră în calea cercetării 
translaționale, clinice și din domeniul 
sănătății publice.

Justificare

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce privește 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor și a condițiilor de obținere a 
consimțământului unui minor; 
prelucrarea unor categorii speciale de 
date; specificarea criteriilor și a 
condițiilor aplicabile cererilor în mod 
vădit excesive și taxelor pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate; 
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
informarea persoanei vizate și dreptul de 
acces; „dreptul de a fi uitat” și dreptul la 

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

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Considerentul 130
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se acorde competențe de executare. La 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament ar trebui să se 
asigure faptul că produselor și serviciilor, 
inclusiv echipamentelor de comunicații 
electronice terminale și de alt tip, nu li se 
aplică nicio cerință obligatorie cu privire 
la caracteristicile tehnice specifice, care 
ar putea împiedica introducerea pe piață 
și libera circulație a acestor echipamente 
în statele membre și între acestea. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii în urma unor consultări 
cu părțile implicate, dat fiind faptul că 
aceste măsuri nu ar trebui să supună 
unor sarcini excesive aceste întreprinderi.
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membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Considerentul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcția pe care o îndeplinește în societate și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și diversitatea culturală, 
religioasă și lingvistică.

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcția pe care o îndeplinește în societate și 
cu progresele reale și potențiale ale 
științei, sănătății și tehnologiei, dar și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul 
la proprietate și în special protecția 
proprietății intelectuale, dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil, 
precum și diversitatea culturală, religioasă 
și lingvistică.

Justificare

Prelucrarea adreselor IP este adesea un element constitutiv esențial al investigațiilor în 
domeniul abuzurilor IPR în temeiul Directivei 2004/48/CE și nu ar trebui să fie împiedicate 
de regulament.
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește normele 
referitoare la protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal, precum și normele 
referitoare la libera circulație a datelor cu 
caracter personal.

(1). Prezentul regulament stabilește 
normele referitoare la protecția persoanelor 
fizice și juridice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și normele referitoare la libera 
circulație a datelor cu caracter personal.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament asigură protecția 
drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special dreptul 
acestora la protecția datelor cu caracter 
personal.

(2) Prezentul regulament asigură protecția 
drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice și juridice, în special 
dreptul acestora la protecția datelor cu 
caracter personal.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii nu poate fi 
limitată sau interzisă din motive legate de 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

(3) Libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii nu poate fi 
limitată sau interzisă din motive legate de 
protecția persoanelor fizice și juridice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Amendamentul 68
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu 
influențează sau restricționează libertatea 
presei și libertatea de exprimare care sunt 
consacrate în constituțiile statelor 
membre și derivă din tradiția libertății de 
exprimare și libertatea presei care 
caracterizează societățile libere și 
deschise. Nici drepturile cetățenilor și 
accesul la informații oferite de autoritățile 
publice nu sunt afectate sau deteriorate. 
Dreptul statelor membre și 
responsabilitatea de a proteja viața privată 
a persoanelor în ceea ce privește tratarea 
registrelor publice printr-o legislație 
specială, de asemenea, nu sunt afectate de 
prezentul regulament.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
efectuate total sau parțial prin mijloace 
automatizate, precum și prelucrării prin 
alte mijloace decât cele automatizate a 
datelor cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidență a datelor sau 
care sunt destinate să facă parte dintr-un 
sistem de evidență a datelor.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
efectuate total sau parțial prin mijloace 
automatizate, fără o discriminare între 
astfel de mijloace de prelucrare și 
tehnologia utilizată, precum și prelucrării 
prin alte mijloace decât cele automatizate a 
datelor cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidență a datelor sau 
care sunt destinate să facă parte dintr-un 
sistem de evidență a datelor.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în scopuri de cercetare istorică, 
statistică și științifică

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) în cadrul unei activități care poate fi 
atribuită activității profesionale sau 
comerciale a unei persoane vizate

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) realizate de angajator ca parte a 
tratamentului datelor cu caracter 
personal ale angajaților în contextul 
ocupării forței de muncă

Justificare

În general, este important ca un angajator să poată continua să prelucreze datele referitoare 
la angajați, de exemplu, în legătură cu salariul, concediul, avantajele, ziua de naștere, 
educația, starea de sănătate, condamnările penale etc. În prezent, angajatul poate consimți 
faptul că angajatorul prelucrează aceste date. Cu toate acestea, formularea regulamentului 
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ar putea fi interpretată ca și când, în viitor, ar urma să se stabilească un dezechilibru între 
angajator și angajat.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) date anonime în sensul articolului 4 
alineatul (2b)

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au domiciliul în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

Justificare

Clarificarea termenului „rezident”.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, în special prin referire la un număr 

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, care lucrează împreună cu 
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de identificare, la date de localizare, la un 
identificator online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

operatorul, în special prin referire la un 
număr de identificare sau la un alt 
identificator unic, la date de localizare, la 
un identificator online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității de gen, 
fizice, fiziologice, genetice, psihice, 
economice, culturale sau sociale sau 
orientării sexuale a persoanei respective și 
care nu acționează în capacitatea sa 
profesională;

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date pseudonime” înseamnă orice 
date cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate în alt 
mod, astfel încât, în sine, să nu poată fi 
atribuite unei persoane vizate fără a se 
utiliza date suplimentare care fac obiectul 
unor controale separate și distincte de 
natură tehnică și organizațională pentru a 
garanta că această atribuire nu are loc;

Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „număr de identificare” înseamnă 
orice cod numeric, alfanumeric sau 
similar utilizat de obicei într-un spațiu 
online, excluzând codurile atribuite de o 
autoritate publică sau controlată de stat 
pentru a identifica o persoană fizică sau 
un individ;
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Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „persoana împuternicită de operator” 
înseamnă persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenția sau orice alt 

6. „persoana împuternicită de operator” 
înseamnă persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenția sau orice alt 
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organism care prelucrează datele cu 
caracter personal în numele operatorului;

organism care prelucrează datele cu 
caracter personal în numele operatorului; 
poate accesa date cu caracter personal 
într-un mod fezabil din punct de vedere 
tehnic, fără un efect disproporționat și 
este posibil în mod rezonabil să obțină 
informații cu privire la conținutul 
acestora;

Justificare

Această modificare este în conformitate cu modificarea la considerentul 24a (nou).

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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, exprimată în cunoștință 
de cauză și clară, prin care persoana vizată 
acceptă ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate. Tăcerea sau lipsa de 
acțiune nu exprimă, ca atare, 
consimțământul;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „categorii speciale de date cu caracter 
personal” înseamnă informații care 
dezvăluie originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, religia sau convingerile, 
apartenența sindicală, precum și datele 
genetice, datele privind sănătatea sau 
viața sexuală și datele privind 
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe;
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Justificare

Prelucrarea „categoriilor speciale de date cu caracter personal” face deja obiectul unor 
cerințe specifice (a se vedea articolul 9). Acest grup de date sensibile ar trebui, din motive 
legate de proporționalitate, să fie, de asemenea, luat în considerare atunci când sunt 
determinate alte obligații ale operatorului (a se vedea amendamentul la articolul 31). 
Adăugarea acestei definiții creează mai multă securitate juridică.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „date genetice” înseamnă toate datele, 
indiferent de tipul acestora, referitoare la 
caracteristicile unei persoane, care sunt 
moștenite sau dobândite într-un stadiu 
precoce de dezvoltare prenatală;

10. „date genetice” înseamnă informații 
privind caracteristicile ereditare sau 
modificarea acestora, a unei persoane 
identificate sau identificabile, obținute 
printr-o analiză privind acidul nucleic;

Justificare

Definiția propusă ar trebui să fie în conformitate cu definițiile utilizate în alte documente, 
precum definiția „datelor genetice ale omului” utilizată în Declarația Internațională a 
Națiunilor Unite privind datele genetice ale omului.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „date privind sănătatea” înseamnă orice 
informații legate de sănătatea fizică sau 
mentală a unei persoane sau de acordarea 
de servicii medicale persoanei respective;

12. „date privind sănătatea” înseamnă date 
cu caracter personal legate de sănătatea 
fizică sau mentală a unei persoane sau de 
acordarea de servicii medicale persoanei 
respective;

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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 locul, așa 
cum este determinat de către operatorul 
de date sau de către persoana 
împuternicită de operator, pe baza 
următoarelor criterii transparente și 
obiective: locul sediului central european 
al grupului, sau locul întreprinderii din 
cadrul grupului care are responsabilități 
delegate în domeniul protecției datelor, 
sau locul întreprinderii care se află în 
poziția cea mai bună (în ceea ce privește 
funcția managerială, capacitatea 
administrativă etc.) pentru a aborda și 
aplica normele prevăzute în prezentul 
regulament, sau locul unde sunt luate 
principalele decizii pentru grupul regional 
în ceea ce privește scopurile prelucrării;

Justificare

Amendamentul încearcă să asigure claritate, reflectând situația reală a întreprinderilor care 
își desfășoară activitatea în mai multe jurisdicții.  Aceasta nu ar trebui interpretată drept o 
cartă pentru „forum shopping” (căutarea instanței celei mai favorabile), deoarece 
întreprinderea trebuie să prezinte criterii transparente și obiective pentru a justifica locul 
sediului principal în sensul prezentului regulament.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „autoritate de supraveghere 
competentă” înseamnă autoritatea de 
supraveghere care este singura 
competentă să supravegheze operatorul în 
conformitate cu articolul 51 alineatele (2), 
(3) și (4);
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează și poate fi contactată în locul 
operatorului de către orice autoritate de 
supraveghere și alte organisme din 
Uniune, în ceea ce privește obligațiile care 
îi revin operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează și este contactată de către orice 
autoritate de supraveghere competentă în 
ceea ce privește obligațiile care îi revin 
operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „criminalitate financiară” înseamnă 
infracțiuni legate de criminalitatea 
organizată, racket, terorism, finanțări 
teroriste, trafic de ființe umane, trafic 
ilegal de migranți, exploatare sexuală, 
trafic de stupefiante și substanțe 
psihotrope, trafic ilicit de arme, trafic cu 
bunuri furate, corupție, mită, fraudă, 
falsificarea de monedă, contrafacerea și 
pirateria produselor, infracțiuni împotriva 
mediului, răpirea, lipsirea de libertate în 
mod ilegal și luarea de ostateci, furturile 
calificate, furturile mărunte, 
contrabandă, infracțiuni legate de 
sistemul de fiscalitate, extorcare, 
falsificare, piraterie, tranzacții bazate pe 
informații privilegiate și manipularea 
pieței.

Justificare

Este necesară adăugarea unei definiții a „criminalității financiare”, ce are la bază 
recomandările Grupului de acțiune financiară, întrucât prelucrarea datelor cu caracter 
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personal va fi permisă pentru a preveni, investiga sau detecta criminalitatea financiară.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri;

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate 
ulterior într-un mod ireconciliabil cu 
aceste scopuri;

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să fie exacte și actualizate; trebuie să se 
ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că datele cu caracter personal care 
sunt inexacte, având în vedere scopurile 
pentru care sunt prelucrate, să fie șterse sau 
rectificate fără întârziere;

(d) să fie exacte și, dacă este necesar,
actualizate; trebuie să se ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că datele cu 
caracter personal care sunt inexacte, având 
în vedere scopurile pentru care sunt 
prelucrate, să fie șterse sau rectificate fără 
întârzieri nejustificate;
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Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care asigură și demonstrează 
conformitatea fiecărei operațiuni de 
prelucrare cu dispozițiile prezentului 
regulament.

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care asigură și, dacă i se 
solicită acest lucru, demonstrează 
autorității de supraveghere competente în 
temeiul articolului 51 alineatul (2)
conformitatea prelucrării de către 
operator cu dispozițiile prezentului 
regulament.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul (a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
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pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe 
scopuri specifice;

pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal;

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana 
vizată este parte sau pentru executarea unor 
măsuri precontractuale la cererea persoanei 
vizate;

(b) prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract sau a unor 
acorduri colective și la nivel de 
întreprindere la care persoana vizată este 
parte sau pentru executarea unor măsuri 
precontractuale la cererea persoanei vizate;

Justificare

În Germania, acordurile colective sunt echivalente cu contractele reglementate de legislația 
națională și, prin urmare, pot reprezenta și fundamentul unei prelucrări legitime a datelor.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale, norme de 
reglementare, orientări, cod de bune 
practici industriale, atât pe plan intern, 
cât și pe plan internațional, care îi revine 
operatorului, inclusiv cerințele 
autorităților de supraveghere;

Justificare

Prezenta dispoziție ar trebui să asigure includerea reglementării financiare interne sau a 
codurilor de conduită.

Amendamentul 98
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) prelucrarea este necesară pentru a 
asigura securitatea rețelelor și a 
informațiilor;

Justificare

Prezentul amendament încorporează în text garanțiile stabilite la considerentul 39 prin 
clarificarea într-un articol obligatoriu din punct de vedere juridic a faptului că prelucrarea 
datelor în scopul securității rețelelor și a informațiilor este considerată prelucrare legală.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de sau în 
numele unui operator ori al unei persoane 
împuternicite de operator sau de terțul ori 
terții în interesul cărora se prelucrează 
datele, inclusiv pentru securitatea 
prelucrării, cu excepția cazului în care 
prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal, în special atunci când 
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persoana vizată este un minor. Interesele 
sau drepturile și libertățile fundamentale 
ale persoanei vizate nu primează asupra
prelucrării efectuate de către autoritățile 
publice în îndeplinirea misiunii lor sau de 
către întreprinderi în exercitarea 
obligațiilor lor legale, sau pentru a proteja 
împotriva comportamentului fraudulos.

Amendamentul 101

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este limitată la date 
pseudonimizate, în cazul cărora persoana 
vizată beneficiază de o protecție adecvată 
și destinatarul serviciului beneficiază de 
dreptul de opoziție în temeiul 
articolului 19 alineatul (3a).

Amendamentul 102

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) datele sunt colectate din registre, liste 
sau documente publice;

Amendamentul 103

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) în cazul în care operatorul a 
încredințat date cu caracter personal unui 
terț, acesta este responsabil împreună cu 
operatorul de respectarea prezentului 
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regulament;

Amendamentul 104

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) prelucrarea este strict necesară 
pentru reacția adecvată la incidentele 
detectate cu privire la securitatea rețelei 
și/sau a informațiilor, încălcări sau 
atacuri;

Amendamentul 105

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) prelucrarea este necesară în scopul 
anonimizării sau pseudonimizării datelor 
cu caracter personal;

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesară în scopuri de cercetare istorică, 
statistică sau științifică este legală sub 
rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 83.

(2) Prelucrarea ulterioară a datelor cu 
caracter personal necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
este legală sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 83.

Justificare

Este important să se specifice și să se permită prelucrarea ulterioară (de exemplu, corelarea, 
corectarea și adăugarea de date referitoare la o persoană vizată), întrucât cercetarea 
modernă și inovatoare în domeniul sănătății publice se va baza pe seturi multiple de date și 
serii istorice.
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prelucrarea datelor pseudonimizate 
pentru protejarea intereselor legitime 
urmărite de operatorul de date este legală, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de 
către autoritățile publice în îndeplinirea 
misiunii lor.

Justificare

Regulamentul nu recunoaște încă existența unor categorii distincte de date și tratamentul 
diferit al acestora.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) convențiile internaționale la care 
Uniunea sau un stat membru este parte.

Justificare

Un interes public poate fi, de asemenea, exprimat în cadrul convențiilor internaționale, chiar 
în absența unei legislații specifice naționale sau a UE.  Astfel de convenții ar trebui în 
continuare să respecte substanța dreptului de protecție a datelor cu caracter personal și să 
fie proporționale cu obiectivul legitim urmărit.  În plus, orice prelucrare pe această bază a 
datelor cu caracter personal ar trebui, în mod evident, să respecte, de asemenea, toate 
celelalte aspecte ale regulamentului.
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Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies:
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among Member States will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care scopul prelucrării 
ulterioare nu este compatibil cu scopul 
pentru care au fost colectate datele cu 
caracter personal, prelucrarea trebuie să se 
bazeze pe un temei juridic care presupune 

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

cel puțin unul din considerentele 
menționate la alineatul (1) literele (a) - (f). 
Acest lucru se aplică în special oricărei 
schimbări a termenilor și condițiilor 
generale ale unui contract.

Justificare

Este importantă includerea, de asemenea, a intereselor legitime, cum ar fi exemplul specific 
sectorului de realizare a unui lanț de aprovizionare cu energie mai eficient prin intermediul 
rețelelor inteligente.  În vreme ce consumul energetic al unei persoane vizate poate să nu fi 
fost în mod explicit colectat în scopul furnizării unei aprovizionări generale mai eficiente, 
dacă utilizarea acestei informații în vederea îndeplinirii acestui obiectiv este în interesul 
legitim al furnizorului de servicii, ar trebui să existe flexibilitate pentru a garanta că acest 
lucru este posibil.

Amendamentul 111

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

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Justificare

Superfluu, întrucât sarcina probei se aplică în prezent în conformitate cu dreptul procedural 
normal.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Forma de consimțământ dobândită în 
scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal ale unei persoane vizate este 
proporțională în raport cu tipul de date 
prelucrate și cu scopul prelucrării, astfel 
cum sunt determinate printr-o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor 
desfășurată în mod adecvat, așa cum este 
descrisă la articolul 33.

Justificare

Amendamentul stabilește legătura dintre identificarea consimțământului proporțional și 
rezultatele evaluărilor de impact, fapt ce va încuraja utilizarea acestora. În cazul în care nu a 
fost realizată nicio evaluare a impactului asupra protecției datelor, se va aplica în continuare 
în mod automat o cerință privind consimțământul explicit.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Cu excepția cazului în care o altă 
formă de consimțământ este determinată 
ca fiind proporțională de către o astfel de 
evaluare de impact, consimțământul este 
dobândit printr-o declarație specifică, 
informată și explicită sau printr-o altă 
acțiune afirmativă clară.
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Justificare

Amendamentul stabilește legătura dintre identificarea consimțământului proporțional și 
rezultatele evaluărilor de impact, fapt ce va încuraja utilizarea acestora. În cazul în care nu a 
fost realizată nicio evaluare a impactului asupra protecției datelor, se va aplica în continuare 
în mod automat o cerință privind consimțământul explicit.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate urmează să fie acordat în 
contextul unei declarații scrise care se 
referă și la un alt aspect, solicitarea de a 
acorda consimțământul trebuie să fie 
prezentată într-o formă care o diferențiază
de celălalt aspect.

(2) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate urmează să fie acordat în 
contextul unei declarații scrise care se 
referă și la un alt aspect, solicitarea de a 
acorda consimțământul trebuie să fie 
prezentată într-o formă care o evidențiază
de celălalt aspect. 

Justificare

Persoanelor vizate ar trebui să li se ofere condiții clare și lipsite de ambiguitate pentru 
acordarea consimțământului.   Dacă se intenționează garantarea faptului că limba aferentă 
consimțământului nu se pierde în mijlocul jargonului tehnic, poate că nu ar trebui utilizat 
termenul „diferențiază”, ci, în locul acestuia, termenul „evidențiază”. Ar trebui evidențiat, 
nu diferențiat.

Amendamentul 116

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. 
În cazul în care consimțământul face 
parte dintr-o relație contractuală sau 
statutară, retragerea depinde de condițiile 
contractuale sau juridice. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
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acestuia. 

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul unui angajat nu 
reprezintă un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor de către angajator 
atunci când consimțământul nu a fost 
acordat în mod liber. Legalitatea 
prelucrării este evaluată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(f) 
și articolul 6 alineatele (2)-(5). În temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (a), 
consimțământul individual poate fi 
înlocuit de acorduri colective ca temei 
juridic, îndeosebi prin contractele 
colective de muncă sau acordurile între 
angajator și personal.

Amendamentul 118

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un serviciu al 
societății informaționale pune la 
dispoziția copiilor facilități de socializare 
online, acesta ia măsuri explicite pentru 
protejarea bunăstării lor, inclusiv prin 
asigurarea faptului că, în măsura în care 
este posibil, aceștia cunosc identitatea 
persoanelor cu care comunică.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

eliminat

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale, infracțiunile penale, 
inclusiv infracțiunile și chestiunile care 
nu au condus la o condamnare, 
problemele sociale semnificative sau 
măsurile de securitate conexe.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii sau al unor 
acorduri colective de pe piața muncii, în 
măsura în care acest lucru este autorizat de 
dreptul Uniunii sau de legislația unui stat 
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care prevede garanții adecvate sau membru care prevede garanții adecvate 
legate de drepturile fundamentale și 
interesele persoanei vizate sau or

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Este important ca organizațiile de pe piața forței de muncă să poată continua să prelucreze și 
să schimbe informații cu caracter personal despre membrii lor.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public, 
executate în baza dreptului Uniunii sau a 
legislației unui stat membru, care prevede 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate sau

(g) prelucrarea și schimbul sunt necesare
pentru îndeplinirea unei sarcini de interes 
public, executate în baza dreptului Uniunii, 
a legislației unui stat membru, a 
convențiilor internaționale la care 
Uniunea sau un stat membru este parte, 
care prevede măsurile corespunzătoare 
pentru protejarea drepturilor 
fundamentale și a intereselor legitime ale 
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persoanei vizate sau 

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară în scopuri legate de sănătate 
și sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 81 sau

(h) prelucrarea și schimbul datelor privind 
sănătatea este necesară în scopuri legate de 
sănătate, inclusiv de cercetare istorică, 
statistică sau științifică și sub rezerva 
condițiilor și a garanțiilor prevăzute la 
articolul 81 sau

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a salvgarda prelucrarea datelor medicale utilizate în 
scopuri legate de cercetarea istorică, statistică sau științifică.  Oamenii de știință se bazează 
în mare măsură pe registrele pacienților și pe băncile biologice pentru a desfășura 
cercetarea epidemiologică, clinică și translațională, făcând, astfel, necesară asigurarea 
prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legate de sănătate.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică, 
sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 83 sau

(i) prelucrarea și schimbul sunt necesare
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică, sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 83; sau

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
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controlul autorității publice, fie atunci 
când prelucrarea este necesară pentru 
conformarea cu o obligație legală sau de 
reglementare care îi revine operatorului, fie 
pentru îndeplinirea unei sarcini executate 
din considerente importante de interes 
public, în măsura în care prelucrarea este 
autorizată de dreptul Uniunii sau de 
legislația unui stat membru care prevede 
garanții adecvate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

rezerva condițiilor și garanțiilor 
menționate la articolul 83a, fie sub 
supravegherea unei autorități de 
supraveghere, fie atunci când prelucrarea 
este necesară pentru conformarea cu o 
obligație legală, de reglementare sau cu 
acordurile colective de pe piața muncii
care îi revin operatorului, sau pentru a 
evita încălcarea acestora, fie pentru 
îndeplinirea unei sarcini executate din 
considerente importante de interes public, 
în măsura în care prelucrarea este 
autorizată de dreptul Uniunii sau de 
legislația unui stat membru care prevede 
garanții adecvate legate de drepturile 
fundamentale ale persoanei vizate. Un 
registru complet al condamnărilor penale 
este ținut numai sub controlul autorității 
publice. 

Amendamentul 127

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară pentru protecția socială 
privată, în special prin asigurarea 
securității veniturilor sau a 
instrumentelor pentru a gestiona riscurile 
care sunt în interesul persoanei vizate sau 
al persoanelor dependente și a activelor 
acesteia, sau prin consolidarea echității 
între generații prin intermediul 
distribuției.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

datelor i se acordă sarcina de a formula 
recomandări cu privire la criteriile, 
condițiile și garanțiile corespunzătoare 
pentru protecția categoriilor speciale de 
date cu caracter personal în temeiul 
alineatului (2).

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, operatorul nu 
are obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice, prin mijloacele utilizate de 
operator, o persoană vizată, îndeosebi 
atunci când sunt anonime sau 
pseudonime, operatorul de date nu obține 
informații suplimentare pentru a identifica 
persoana vizată numai în scopul respectării 
unei dispoziții ale prezentului regulament.

Operatorul bazelor de date pentru 
cercetare furnizează informații generale 
cu privire la sursele de date originale ale 
bazei de date pentru cercetare.

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul aplică politici transparente 
și ușor de accesat în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

(1) Operatorul aplică politici transparente 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate și, la cerere, în acest 
scop, furnizează tuturor informațiile 
prevăzute la articolul 28 alineatul (2) 
literele (a)-(g), în mod corespunzător.



PE496.562v02-00 74/195 AD\927816RO.doc

RO

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Articolul 12 din Directiva 2002/58/CE și 
articolul 20 și articolul 21 alineatul (3) 
litera (e) din Directiva 2002/22/CE 
reprezintă o aplicare a dreptului 
persoanelor vizate la informații 
transparente și comunicare, care impune 
operatorului să informeze persoanele 
vizate referitor la drepturile lor cu privire 
la utilizarea informațiilor lor personale și 
atrage atenția asupra prezenței unor 
sisteme dezvoltate în conformitate cu 
principiile de respectare a vieții private 
din momentul proiectării.

Justificare

Articolul 12 din Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și 
articolul 20 și articolul 21 din Directiva privind serviciul universal vizează serviciile de 
informații privind abonații, în cadrul domeniului de aplicare a serviciilor universale. Bazele 
de date ale furnizorilor de servicii de informații privind abonații trebuie să fie „complete” și, 
prin urmare, includerea datelor de abonat este importantă, asemenea necesității ca abonații 
să fie clar informați cu privire la toate opțiunile lor, indiferent de modelul adoptat de un stat 
membru (consimțământ, excepție sau opțiune hibrid).

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul stabilește proceduri pentru 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
articolul 14 și pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate menționate la articolul 
13 și la articolele 15 - 19. Operatorul 
prevede în special mecanisme pentru 
facilitarea introducerii unei cereri privind 
acțiunile menționate la articolul 13 și la 

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

articolele 15 - 19. În cazul în care datele cu 
caracter personal fac obiectul unei 
prelucrări automatizate, operatorul poate 
prevedea, de asemenea, modalitățile de 
introducere a cererilor pe cale electronică.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Dacă ar fi necesară utilizarea unor mecanisme electronice care să garanteze că procedura a 
fost efectuată pe cale electronică, acest lucru ar presupune un volum enorm de birocrație, în 
special pentru IMM-uri.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, în special ca 
urmare a volumului ridicat al acestora, a 
complexității sau a caracterului lor 
repetitiv, operatorul poate percepe o taxă 
adecvată, prin care nu urmărește 
obținerea unui profit, pentru furnizarea 
informațiilor sau pentru luarea măsurilor 
solicitate ori poate refuza să ia măsurile 
solicitate. În acest caz, operatorul suportă 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit excesiv al cererii.

Justificare

Furnizarea de date deținute într-o bază de date are un cost. Solicitarea unei contribuții 
adecvate în vederea accesului la date din partea persoanelor vizate, prin care nu se 
urmărește obținerea unui profit, ar favoriza limitarea cererilor frivole, fiind vitală pentru 
împiedicarea defraudatorilor de la obținerea unor mari volume de date privind creditele 
consumatorilor, care ar putea fi utilizate în scopuri frauduloase.

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2),
inclusiv în format electronic. În acest sens, 

(6) Comisia stabilește formulare tip și 
specifică proceduri standard în ceea ce 
privește comunicarea menționată la 
alineatul (2), inclusiv în format electronic. 



AD\927816RO.doc 77/195 PE496.562v02-00

RO

Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

În acest sens, Comisia ia în considerare 
măsuri corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Justificare

Trebuie stabilite formulare tip și proceduri standard pentru a garanta că această măsură este 
aplicată în mod corect, în special de microîntreprinderi și de întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 
contractului și condițiile generale în cazul 
în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 
interesele legitime urmărite de operator în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (f);

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal și interesele legitime 
urmărite de operator în cazul în care 
prelucrarea se întemeiază pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);

Justificare

Cerința de a comunica condițiile contractului și condițiile generale reprezintă un aspect 
reglementat în mod adecvat de dreptul civil. Din perspectiva protecției datelor, nu este, prin 
urmare, nevoie decât de furnizarea informațiilor referitoare la scopurile sau interesele 
legitime ale prelucrării.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) perioada estimată în care vor fi stocate 
datele cu caracter personal;
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Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere;

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere;

Justificare

Datoria de a specifica datele de contact ale autorității de supraveghere aferente 
responsabilității în ceea ce privește orice informații greșite ar necesita o revizuire continuă a 
informațiilor relevante, care ar fi disproporțională în special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii.

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) informații cu privire la măsurile de 
securitate specifice luate pentru a proteja 
datele cu caracter personal;

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Extinderea uniformă, tip clauză, a obligațiilor deja substanțiale privind informațiile poate 
avea drept consecință o insecuritate juridică considerabilă. Nici întreprinderea în cauză, nici 
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consumatorul nu pot deduce în condiții de securitate juridică din această formulare care 
informații anume trebuie făcute disponibile în fiecare caz individual.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu sau 
voluntar al furnizării datelor cu caracter 
personal, precum și la eventualele 
consecințe ale refuzului de a furniza 
aceste date.

(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu al furnizării 
datelor cu caracter personal.

Justificare

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în măsura posibilului, în plus față 
de informațiile menționate la alineatul (1), 
informații privind sursele din care provin 
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caracter personal. datele cu caracter personal, cu excepția 
cazului în care datele provin dintr-o sursă 
disponibilă public sau atunci când 
transferul este prevăzut de lege sau 
prelucrarea este utilizată în scopuri legate 
de activitățile profesionale ale persoanei 
în cauză.

Amendamentul 144

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, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată, sau, dacă datele urmează să 
fie utilizate pentru a comunica cu 
persoana în cauză, cel târziu în momentul 
în care are loc prima comunicare cu 
persoana respectivă.

Justificare

Dreptul persoanei vizate la autodeterminare informațională este luat în considerare în mod 
adecvat dacă informațiile relevante sunt furnizate în acest moment.

Amendamentul 145

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 

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, sau prelucrarea datelor nu permite 
verificarea identității, iar furnizarea 
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efort disproporționat sau acestor informații se dovedește imposibilă 
sau ar presupune un efort disproporționat, 
de exemplu generând o sarcină 
administrativă excesivă, îndeosebi atunci 
când prelucrarea este efectuată de IMM-
uri sau 

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele provin din surse aflate la 
dispoziția publicului. 

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Utilizarea actelor delegate prezintă un risc de opacitate care ar trebui evitat, pentru a 
garanta că elaborarea lor se va face în strânsă colaborare cu părțile care vor face obiectul 
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acestor acte.

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care aceste date cu caracter 
personal sunt prelucrate, operatorul 
furnizează următoarele informații:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, într-un limbaj clar 
și simplu, în orice moment, la cerere, 
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu prelucrate.
Cu excepția datelor utilizate în scopuri 
istorice, statistice sau științifice, operatorul 
furnizează următoarele informații la 
momentul prelucrării datelor cu caracter 
personal:

Amendamentul 149

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 maximă în care vor fi stocate 
datele cu caracter personal.

Justificare

Perioada de stocare variază în mod considerabil pentru toate categoriile de date și deseori 
nu poate fi determinată cu precizie de la început. Totuși, perioada maximă de stocare a 
datelor cu caracter personal ar trebui precizată.

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) existența dreptului de a solicita 
operatorului rectificarea sau ștergerea 

(e) existența dreptului de a solicita 
operatorului rectificarea, în conformitate 
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datelor cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată sau a dreptului de a se 
opune prelucrării acestor date;

cu articolul 16, sau ștergerea datelor cu 
caracter personal referitoare la persoana 
vizată sau a dreptului de a se opune 
prelucrării acestor date;

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere;

Justificare

Datoria de a specifica datele de contact ale autorității de supraveghere aferente 
responsabilității în ceea ce privește orice informații greșite ar necesita o revizuire continuă a 
informațiilor relevante, determinând, astfel, eforturi disproporționale în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul măsurilor 
menționate la articolul 20.

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Persoana vizată are dreptul de a 
obține din partea operatorului, în orice 
moment, la cerere, confirmarea faptului 
că datele sale cu caracter personal sunt 
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sau nu prelucrate într-o bază de date 
pentru cercetare, în temeiul articolului 10.

Justificare

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Amendamentul 154

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

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

(Nu privește versiunea în limba română.)((
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Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul la ștergere

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
prelucrării acestor date, cu excepția 
cazului în care operatorul este o 
autoritate publică sau o entitate acreditată 
de o autoritate publică sau care 
acționează în alt mod în numele 
autorității publice, inclusiv în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate;

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate ulterior, iar 
perioada legală de păstrare obligatorie 
minimă a expirat;
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Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana vizată își retrage 
consimțământul pe baza căruia are loc 
prelucrarea în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (a) sau în cazul în care 
perioada de stocare a datelor a expirat și nu 
există niciun alt temei legal pentru 
prelucrarea datelor;

(b) persoana vizată își retrage 
consimțământul pe baza căruia are loc 
prelucrarea în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (a) sau în cazul în care 
perioada de păstrare a datelor a expirat și 
nu există niciun alt temei legal pentru 
prelucrarea sau stocarea datelor;

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorul ia toate măsurile 
rezonabile pentru a comunica orice 
ștergere tuturor entităților juridice cărora 
le-au fost comunicate datele.

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Alineatul (1) se aplică doar în cazul 
în care operatorul de date poate confirma 
identitatea persoanei vizate care 
adresează cerere de ștergere.

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
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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 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.

eliminat

Justificare

Dată fiind natura internetului și posibilitățile de a posta informații pe diferite site-uri în 
întreaga lume, această dispoziție este impracticabilă.

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârziere, cu excepția cazului în care 
păstrarea datelor cu caracter personal este 
necesară:

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârzieri nejustificate, cu excepția cazului 
în care păstrarea și difuzarea datelor cu 
caracter personal este necesară:

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, în conformitate 
cu articolul 81;

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice și în scopuri 
medicale, în conformitate cu articolul 81;
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Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public, să respecte esența 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal și să fie proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului;

Justificare

Ar putea exista legi ale altor state membre care impun operatorului să refuze „dreptul de a fi 
uitat”. Ar putea fi necesar, de exemplu, ca datele să facă obiectul unor norme de raportare 
financiară din motive de contabilitate.

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru preîntâmpinarea sau 
detectarea fraudelor, confirmarea 
identității și/sau stabilirea solvabilității 
sau a capacității de plată.

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) operatorul trebuie să stocheze datele 
cu caracter personal pentru a garanta că, 
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pe baza unei obiecții în conformitate cu 
articolul 19, este exclusă prelucrarea în 
continuare a datelor respective.

Justificare

O obiecție față de prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 19 
exclude în mod periodic prelucrarea datelor respective în viitor. Pentru a garanta că datele 
respective nu sunt de fapt utilizate în vederea unor măsuri viitoare vizând prelucrarea 
datelor, acestea nu trebuie eliminate, ci blocate sau marcate în alt fel.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Solicitările de rectificare, ștergere 
sau blocare a datelor cu caracter personal 
nu aduc atingere prelucrării necesare 
pentru a asigura, proteja și menține 
flexibilitatea unuia sau a mai multor 
sisteme de informații. În plus, dreptul de 
rectificare și/sau ștergere a datelor cu 
caracter personal nu se aplică datelor cu 
caracter personal care trebuie păstrate 
dintr-o obligație legală sau pentru a 
proteja drepturile operatorului, ale 
persoanei împuternicite de către operator 
sau ale părților terțe.

Justificare

Există circumstanțe în care dreptul persoanei vizate de a rectifica sau de a șterge date cu 
caracter personal nu ar trebui să se aplice – de exemplu, în conformitate cu legislațiile 
statelor membre ale UE și alte jurisdicții care necesită păstrarea anumitor tipuri de date cu 
caracter personal din motive de securitate națională sau pentru anchetarea de potențiale 
activități ilicite.

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9
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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).

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-un 
format structurat care este utilizat în mod 
curent, persoana vizată are dreptul să 
obțină, din partea operatorului, o copie a 
datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent și 
care permite persoanei vizate să utilizeze 
ulterior aceste date.

(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-un 
format structurat care este utilizat în mod 
curent, persoana vizată are dreptul să 
obțină, la cerere, din partea operatorului, 
atunci când acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic, o copie a datelor 
care fac obiectul prelucrării electronice 
într-un format electronic, interoperabil și
structurat care este utilizat în mod curent și 
care permite persoanei vizate să utilizeze 
ulterior aceste date.

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe consimțământul 
acesteia sau pe un contract, persoana vizată 
are dreptul de a transmite aceste date cu 
caracter personal, precum și orice altă 
informație furnizată de persoana vizată și 
păstrată de un sistem automatizat de 
prelucrare, într-un alt sistem, într-un 
format electronic care este utilizat în mod 
curent, fără ca operatorul de la care sunt 
retrase datele cu caracter personal să 
poată împiedica acest lucru.

(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe consimțământul 
acesteia sau pe un contract, persoana vizată 
are dreptul de a transmite aceste date cu 
caracter personal, precum și orice altă 
informație furnizată de persoana vizată,
atunci când acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic, și păstrată de un 
sistem automatizat de prelucrare.

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Drepturile menționate la alineatele 
(1) și (2) nu aduc atingere drepturilor și 
libertăților altora, inclusiv secretului 
comercial sau drepturilor de proprietate 
intelectuală. Considerațiile de mai sus nu 
au drept rezultat refuzul de a furniza toate 
informațiile persoanei vizate.

Justificare

Utilizează formularea din considerentul 51 în ceea ce privește accesul la date.  Trebuie 
acordată atenția cuvenită limitelor la portabilitatea datelor, în special în legătură cu 
interesele legitime ale întreprinderilor, pentru a proteja secretele comerciale și drepturile de 
proprietate intelectuală, în limite rezonabile.

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Drepturile menționate la alineatele 
(1) și (2) nu aduc atingere obligației de a 
șterge date atunci când nu mai sunt 
necesare în temeiul articolului 5 litera (e).

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Alineatul (1) și alineatul (2) nu se 
aplică prelucrării datelor anonime sau 
sub pseudonim, în măsura în care 
persoana vizată nu poate fi identificată 
suficient de ușor pe baza acestor date, sau 
identificarea ar necesita ca operatorul să 
anuleze procesul de punere sub 
pseudonim.

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Alineatul (1) și alineatul (2) nu se 
aplică în cazul în care un operator poate 
demonstra în mod rezonabil că nu este 
posibil să se separe datele persoanei vizate 
de datele altor persoane vizate.

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate specifica formatul (3) Formatul electronic, funcționalitățile 
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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).

conexe și procedurile de transmitere a 
datelor cu caracter personal în 
conformitate cu alineatul (2) sunt 
determinate de operator făcând referire la 
cele mai adecvate standarde industriale 
disponibile sau astfel cum sunt definite de 
părțile interesate din sectorul industrial 
sau de organismele de standardizare.
Comisia promovează și asistă sectorul 
industrial, părțile interesate și 
organismele de standardizare în aplicarea 
și adoptarea standardelor tehnice, a 
modalităților și a procedurilor de 
transmitere a datelor cu caracter personal 
în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Operatorii se asigură că s-a primit o 
documentație suficientă pentru dovedirea 
identității unei persoane vizate, atunci 
când aceasta își exercită drepturile 
prevăzute la articolele 14 - 19 din 
prezentul regulament.

Justificare

Cetățenii trebuie să își documenteze identitatea pentru a asigura respectarea drepturilor, cu 
scopul de a se asigura că nu poate apărea nicio formă de furt de identitate.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 

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

literele (d), (e) și (f), pe motive 
predominante și demne de protecție legate 
de situația specială în care se află, 
prelucrării datelor lor cu caracter personal. 
În cazul unei obiecții justificate,
prelucrarea de către operator nu mai poate 
face referire la aceste date.

Justificare

Modificările reflectă dispoziția efectivă și dovedită privind obiecția menționată la articolul 14 
litera (a) din Directiva 95/46/CE. Nu există niciun motiv pentru a schimba actualul sistem. 
Nu se cunosc probleme de ordin practic în acest domeniu, fapt ce ar justifica o modificare 
legislativă.  Acest lucru este cu atât mai valabil cu cât regulamentul se va aplica acum direct, 
deci fără flexibilitatea directivei.

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct sau când prelucrarea se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera 
(f), persoana vizată are dreptul de a se 
opune gratuit prelucrării datelor sale cu 
caracter personal în acest scop. Acest drept 
este explicit oferit persoanei vizate, într-un 
mod inteligibil, folosind un limbaj clar și 
simplu, adaptat persoanei vizate, 
îndeosebi pentru informațiile adresate în 
mod specific unui minor, și care să se 
poată distinge în mod clar de alte 
informații.

Amendamentul 180

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



AD\927816RO.doc 95/195 PE496.562v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) O persoană vizată are dreptul de a nu fi 
supusă unei măsuri care o afectează în mod
negativ, atât online, cât și offline, și care 
se bazează exclusiv pe prelucrarea 
automată a datelor menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind o
persoană vizată sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei vizate la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul publicității, al cercetării de 
piață sau al adaptării telemedia, se pot 
crea profiluri de utilizator cu ajutorul 
unor date pseudonimizate, cu condiția ca 
persoana în cauză să nu se opună. 
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Persoana în cauză trebuie să fie 
informată cu privire la dreptul său de 
opoziție. Profilurile de utilizator nu pot fi 
combinate cu datele referitoare la 
purtătorul pseudonimului.

Justificare

Formularea inițială a articolului 20 ar putea conduce la obligativitatea obținerii de către 
întreprinderi a consimțământului pentru orice formă de prelucrare a datelor cu caracter 
personal. Cu toate acestea, pentru a nu distruge în special modelele de afaceri ale multor 
întreprinderi europene mici și mijlocii și, astfel, pentru a nu acorda prioritate întreprinderilor 
mari din SUA, anumite forme de prelucrare a datelor ar trebui permise cu condiția protejării 
datelor cu caracter personal.

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Operatorii de date notifică persoana 
vizată în cazul în care are loc o prelucrare 
în sensul alineatului (1) și acordă 
individului dreptul de a revizui o astfel de 
decizie.

Justificare

Crearea de profiluri pentru evaluarea bonității ar trebui să fie clar diferențiată de alte 
scopuri, cu atât mai mult cu cât această creare de profiluri este clar comunicată individului 
în avans.

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se bazează pe date sub pseudonim;

Amendamentul 185
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) se bazează pe interesele legitime 
urmărite de operatorul de date;

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când 
a fost acceptată cererea de încheiere sau 
de executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; or

eliminat

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

eliminat

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) este necesară pentru a proteja 
interesele vitale ale persoanei vizate sau 
este în interesul public, așa cum se 
prevede la articolul 5 literele (d) și (e);

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se limitează la datele sub pseudonim. 
Aceste date sub pseudonim nu trebuie să 
fie comparate cu datele referitoare la 
purtătorul de pseudonim. Articolul 19 
alineatul (3a) se aplică în mod 
corespunzător;

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din legea germană privind telemedia, care 
încurajează punerea datelor sub pseudonim și oferă un cadru legislativ clar pentru crearea 
de profiluri, între altele, în domeniul publicității și al cercetării de piață.

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) este necesară pentru a proteja 
drepturile de care dispun alte persoane 
vizate, de exemplu în scopul detectării 
fraudei, a iregularităților sau a altor 
activități ilegale potrivit legislației Uniunii 
sau a statelor membre;

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) privește datele care au fost 
anonimizate.

Justificare

Datele care sunt anonimizate pentru totdeauna, conform definiției de la articolul 4 alineatul 
(1) punctul 2 b (nou).

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se utilizează pentru 
identificarea sau individualizarea 
copiilor.

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la alineatul 
(2).

eliminat

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Actorii de pe piața forței de muncă 
pot restrânge printr-o măsură legislativă 
domeniul de aplicare a obligațiilor și a 
drepturilor prevăzute la articolul 5 literele 
(a) - (e), la articolele 11-20 și la articolul 
32, atunci când o astfel de restricție a fost 
convenită prin contracte colective 
naționale pentru a constitui o măsură 
necesară și proporțională.

Justificare

Piața forței de muncă este reglementată foarte diferit în diferitele state membre. Unele state 
membre au o tradiție în materie de legislație, iar altele au un grad ridicat de reglementare 
care provine din contractele colective de pe piața forței de muncă.

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea 
datelor cu caracter personal se efectuează 
în conformitate cu prezentul regulament.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii, natura procedurii de prelucrare a 
datelor cu caracter personal și tipul 
organizației, atât la momentul stabilirii 
mijloacelor de prelucrare, cât și pe 
parcursul prelucrării propriu-zise, ar 
trebui puse în aplicare măsuri și proceduri 
tehnice și organizatorice adecvate și 
demonstrabile, astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate.

Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă suficientă flexibilitate pentru a permite diferitor 
organizații să pună în aplicare cele mai eficiente măsuri tehnice și organizatorice, adecvate 
pentru natura și structura fiecărei organizații respective.

Amendamentul 199
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La cererea autorității competente de 
protecție a datelor, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator 
demonstrează existența măsurilor tehnice 
și organizatorice.

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Un grup de întreprinderi poate aplica 
măsuri tehnice și organizatorice comune 
pentru a-și îndeplini obligațiile ce decurg 
din prezentul regulament.

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
unei persoane fizice care prelucrează date 
cu caracter personal fără interes 
comercial.

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind în special:

(2) Astfel de măsuri includ, fără a se 
limita la:
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Amendamentul 203

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrarea documentației, în 
conformitate cu articolul 28;

(a) supravegherea gestionării 
independente a prelucrării datelor cu 
caracter personal pentru a asigura 
existența și eficacitatea măsurilor tehnice 
și organizatorice;

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) punerea în aplicare a unui sistem de 
control al gestionării, inclusiv atribuirea 
responsabilităților, formarea personalului 
și instrucțiuni adecvate; 

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea în aplicare a cerințelor 
privind securitatea datelor prevăzute la 
articolul 30;

(b) existența unor politici, instrucțiuni sau 
alte linii directoare adecvate pentru a 
orienta prelucrarea datelor necesare în 
vederea conformării cu regulamentul, 
precum și proceduri și executare pentru a 
asigura eficiența acestor linii directoare;

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) efectuarea unei evaluări a impactului 
privind protecția datelor, în conformitate 
cu articolul 33;

(c) existența unor proceduri adecvate de 
planificare pentru a asigura 
conformitatea și a aborda prelucrarea 
potențial riscantă a datelor cu caracter 
personal înainte de începerea prelucrării;

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, 
în conformitate cu articolul 34 alineatele 
(1) și (2);

(d) existența unei documentații 
corespunzătoare de prelucrare a datelor 
pentru a permite respectarea obligațiilor 
care decurg din prezentul regulament;

Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) politici clare și accesibile privind 
guvernanța datelor, care sunt 
proporționale cu volumul și tipul de date 
cu caracter personal prelucrate de către 
operator și cu riscul de prejudiciere a 
protecției datelor aferent prelucrării 
datelor;

Justificare

Secțiunile suplimentare sunt menite să furnizeze bazele unui mecanism de responsabilitate 
adevărat și aplicabil, care poate fi suficient de flexibil pentru a acomoda atât întreprinderi 
mari, cât și organizații mai mici. Un astfel de concept respectă cele mai bune practici aflate 
deja în vigoare în alte regimuri de conformitate, cum ar fi dispozițiile vizând combaterea 
mitei.

Amendamentul 209
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) existența unei sensibilizări și a unei 
formări adecvate a personalului care 
participă la prelucrarea datelor și deciziile 
legate de aceasta, în contextul obligațiilor 
care decurg din prezentul regulament;

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) stabilirea și documentarea măsurilor 
menționate la articolul 11;

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) dovezi privind angajamentul 
conducerii  superioare de a implementa 
politicile de guvernare a datelor în 
întreaga întreprindere, pentru a garanta 
respectarea prezentului regulament.

Justificare

Secțiunile suplimentare sunt menite să furnizeze bazele unui mecanism de responsabilitate 
adevărat și aplicabil, care poate fi suficient de flexibil pentru a acomoda atât întreprinderi 
mari, cât și organizații mai mici. Un astfel de concept respectă cele mai bune practici aflate 
deja în vigoare în alte regimuri de conformitate, cum ar fi dispozițiile vizând combaterea 
mitei.

Amendamentul 212
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice raport periodic al activităților 
operatorului cuprinde o descriere a 
politicilor și măsurilor menționate la  
alineatul (1).

Amendamentul 213

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

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor

Protecția datelor începând cu momentul 
conceperii

Amendamentul 215

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Fără a aduce atingere dispozițiilor din 
primul paragraf, operatorul este 
însărcinat numai cu măsuri 
corespunzătoare riscului prelucrării 
datelor pe care îl reprezintă  natura 
datelor cu caracter personal care trebuie 
prelucrate.

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Măsurile și procedurile menționate la 
alineatul (1):

(a) țin seama în mod corespunzător de 
standardele și reglementările tehnice 
existente în domeniul siguranței și 
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securității publice;
(b) respectă principiul modelului neutru 
de tehnologie, servicii și afaceri;
(c) se bazează pe eforturi și standarde ale 
sectorului la nivel mondial;
(d) iau în considerare în mod 
corespunzător evoluțiile la nivel 
internațional.

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament, se asigură faptul 
că nu se impun produselor sau serviciilor 
cerințe obligatorii cu privire la 
caracteristicile tehnice specifice, inclusiv 
ale terminalelor sau altor echipamente 
pentru comunicații electronice, care ar 
putea împiedica introducerea pe piață de 
echipamente și libera circulație a acestor 
echipamente în și între statele membre.

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) și 
(2), în special în ceea ce privește cerințele 
legate de protecția datelor începând cu 
momentul conceperii aplicabile în cazul 
tuturor sectoarelor, al produselor și al 
serviciilor.

eliminat
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Amendamentul 219

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul 
prelucrării 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. Acordul reflectă în 
mod corespunzător rolurile și relațiile 
comune corespunzătoare și efective față 
de persoanele vizate.

Justificare

Acordul care urmează să fie încheiat între operatorii comuni ar trebui să fie supus în mod 
expres cerinței de a reflecta în mod corespunzător rolurile și relațiile comune 
corespunzătoare și efective față de persoanele vizate. Operatorii comuni nu sunt neapărat 
într-o poziție egală de negociere atunci când vine vorba de acorduri contractuale. În plus, nu 
toți operatorii comuni beneficiază de o relație directă cu persoana vizată, și nu controlează 
același tip și volum de date cu caracter personal.
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Amendamentul 221

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Desemnarea unui reprezentant de 
către operator nu aduce atingere 
acțiunilor în justiție care ar putea fi 
introduse împotriva operatorului însuși.

eliminat

Justificare

Reprezentantul acționează în numele operatorului, iar în UE este chiar operatorul. Non bis in 
idem.

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 223

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul și care prevede, în 
special, că persoana împuternicită de 
către operator:

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul. Operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
sunt libere să stabilească rolurile și 
responsabilitățile ce incumbă fiecăruia cu 
privire la cerințele prezentului regulament 
și vor asigura următoarele: 

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorului, în special în cazul în care 
transferul de date cu caracter personal 
utilizate este interzis;

(a) persoana împuternicită acționează 
numai la instrucțiunile operatorului, în 
special în cazul în care transferul de date 
cu caracter personal utilizate este interzis;

Amendamentul 225

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ia act de principiul protecției datelor 
începând cu momentul conceperii;

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația
de a răspunde cererilor privind exercitarea, 
de către persoana vizată, a drepturilor 
prevăzute în capitolul III;

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării și capacitatea persoanei 
împuternicite de operator de a ajuta, prin  
depunerea unui efort rezonabil, un acord 
privind condițiile tehnice și organizatorice 
adecvate și relevante care sprijină 
abilitatea operatorului de a răspunde 
cererilor privind exercitarea, de către 
persoana vizată, a drepturilor prevăzute în 
capitolul III;

Amendamentul 228

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 30  34;

(f) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, informațiile disponibile 
persoanei împuternicite de operator și 
abilitatea acesteia de a ajuta prin  
depunerea unui efort rezonabil, un acord 
privind modul în care se va asigura
respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolele 30  34;
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Amendamentul 229

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare și 
nu prelucrează în nici un alt mod datele 
cu caracter personal;

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare 
sau le distruge într-un mod acceptat din 
punct de vedere comercial;

Amendamentul 230

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator 
prelucrează datele cu caracter personal 
într-un alt mod decât cel prevăzut în 
instrucțiunile date de operator, persoana 
împuternicită de către operator este 
considerată responsabilă de prelucrarea 
datelor în ceea ce privește prelucrarea 
respectivă și face obiectul dispozițiilor 
privind operatorii asociați prevăzute la 
articolul 24.

eliminat

Amendamentul 231

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 

eliminat
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prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

Justificare

În conformitate cu principiul responsabilității, detaliile sunt lăsate în sarcina operatorului și 
a persoanei împuternicite de către operator.

Amendamentul 232

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, păstrează 
documentația corespunzătoare referitoare 
la măsurile luate pentru a asigura că  
prelucrarea datelor cu caracter personal 
aflate sub responsabilitatea sa respectă 
dispozițiile prezentului regulament.

Amendamentul 233

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Documentația cuprinde informațiile 
de care are nevoie autoritatea de 
supraveghere pentru a verifica dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator a respectat regulamentul, 
inclusiv o descriere a măsurilor și 
mecanismelor aplicabile pe plan intern, 
menite să asigure respectarea articolului 
22.

Justificare

Cerința privind documentația prescriptivă pentru fiecare activitate de prelucrare a datelor 
este nerealizabilă atât pentru întreprinderile multinaționale, cât și pentru întreprinderile mai 
mici și nu ar duce la o mai mare protecție a vieții private a clienților.  Amendamentul propus 
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evită programele de conformitate pentru protecția datelor legaliste și oneroase, care produc 
documente, dar nu duc la practici operaționale mai bune pe teren.

Amendamentul 234

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Obligația menționată la alineatele (1) 
și (1a) nu se aplică IMM-urilor care 
prelucrează date doar ca activitate 
auxiliară vânzării de bunuri sau servicii.
Activitatea auxiliară este definită ca fiind 
o activitate de afaceri sau una fără 
caracter comercial, care nu este asociată 
cu activitățile fundamentale ale unei 
întreprinderi. În ce privește protecția 
datelor, activitățile de prelucrare a datelor 
care reprezintă mai puțin de 50% din cifra 
de afaceri sunt considerate auxiliare.

Amendamentul 235

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

eliminat

(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau ale oricărei persoane 
împuternicite de către operator, dacă este 
cazul;
(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;
(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
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alineatul (1) litera (f);
(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;
(e) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal, inclusiv operatorii cărora le 
sunt comunicate datele cu caracter 
personal în interesul legitim pe care îl 
urmăresc;
(f) dacă este cazul, transferurile de date 
către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării 
terțe sau a organizației internaționale 
respective și, în cazul transferurilor 
prevăzute la articolul 44 alineatul (1) 
litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;
(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;
(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

Amendamentul 236

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, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Amendamentul 237

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

Amendamentul 238

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 239

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, cooperează, la 
cerere, cu autoritatea de supraveghere 
pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin, 
în special prin furnizarea informațiilor 
menționate la articolul 53 alineatul (2) 
litera (a) și prin asigurarea accesului 

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, cooperează, la 
cerere, cu autoritatea de supraveghere 
pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin, 
în special prin furnizarea informațiilor 
menționate la articolul 53 alineatul (2) 
litera (a) și prin asigurarea accesului 
prevăzut la același alineat litera (b). 
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prevăzut la același alineat litera (b). Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pun 
documentele la dispoziția autorității de 
supraveghere, pe baza unei cereri care 
prezintă motivele pentru solicitarea 
accesului la documente.

Amendamentul 240

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care operatorul de date și 
persoana împuternicită de acesta au sedii 
în mai multe state membre în scopul 
gestionării complete sau parțiale a 
datelor, aceștia au posibilitatea de a-și 
desemna sediul principal. 

Amendamentul 241

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv 
pseudonimizarea, pentru a asigura un nivel 
de securitate, în concordanță cu riscurile pe 
care le presupune prelucrarea și cu 
caracterul datelor cu caracter personal care 
trebuie protejate, având în vedere stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor din 
primul paragraf, operatorul și persoana 
împuternicită de acesta sunt însărcinați 
numai cu măsuri corespunzătoare 
riscului prelucrării datelor pe care îl 
reprezintă  natura datelor cu caracter 
personal care trebuie prelucrate.
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Amendamentul 242

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligațiile legale prevăzute la 
alineatele (1) și (2), care ar necesita 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în măsura strict necesară asigurării 
securității rețelelor și informațiilor, 
constituie un interes legitim urmărit de 
către un  operator sau de către o persoană 
împuternicită de acesta, sau în numele 
acestora, conform prevederilor literei (f) 
din articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 243

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat

Amendamentul 244
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Amendamentul 245

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 
legată de categorii speciale de date cu 
caracter personal, date cu caracter 
personal care fac obiectul secretului 
profesional, date cu caracter personal 
referitoare la infracțiuni sau la presupusa 
comitere a unei infracțiuni penale sau 
date cu caracter personal referitoare la 
conturi bancare sau conturi de cărți de 
credit, care reprezintă o amenințare gravă 
la adresa drepturilor sau intereselor 
legitime ale persoanei vizate, operatorul 
notifică autorității de supraveghere fără 
întârzieri nejustificate încălcarea 
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securității datelor cu caracter personal.

Amendamentul 246

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator imediat după ce s-a constatat
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator fără întârzieri nejustificate, după 
ce a fost identificată o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal care 
este de natură să producă efecte juridice 
în detrimentul vieții private a persoanei 
vizate.

Amendamentul 247

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să descrie măsurile propuse sau 
adoptate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securității datelor cu 
caracter personal.

(e) să descrie măsurile propuse sau 
adoptate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securității datelor cu 
caracter personal și/sau a limita efectele 
acesteia.

Amendamentul 248

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 

(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 
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documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

documentație trebuie să fie suficientă 
pentru a permite autorității de 
supraveghere să verifice conformitatea cu 
prezentul articol. Documentația respectivă 
include numai informațiile necesare în 
acest scop.

Amendamentul 249

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

Amendamentul 250

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
supraveghere și procedurile aplicabile în 
cazul depunerii rapoartelor.
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Amendamentul 251

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, a 
vieții private a persoanei vizate, a 
drepturilor sau a intereselor sale legitime, 
operatorul, după notificarea prevăzută la 
articolul 31, informează persoana vizată, 
fără întârzieri nejustificate, cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Se consideră 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.

Amendamentul 252

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Informarea persoanei vizate prevăzută 
la alineatul (1) este completă, clară și ușor 
de înțeles de către orice persoană fizică și
cuprinde o descriere a caracterului 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal și conține cel puțin informațiile și 
recomandările prevăzute la articolul 31 
alineatul (3) literele (b), (c) și (d).

Amendamentul 253

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care încălcarea 
securității datelor nu a produs prejudicii 
semnificative, iar operatorul a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție asigură faptul că datele devin 
neinteligibile, imposibil de utilizat sau 
anonime pentru persoanele care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

Amendamentul 254

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

eliminat

Amendamentul 255

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Informarea altor organizații cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 
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personal
Un operator care informează o persoană 
vizată cu privire la încălcarea securității 
datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 32 poate notifica o altă 
organizație, o instituție guvernamentală 
sau o parte a unei instituții 
guvernamentale cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal în 
cazul în care această organizație, 
instituție guvernamentală sau parte a 
instituției guvernamentale poate fi în 
măsură să reducă riscul de prejudiciu 
care ar putea rezulta sau să atenueze 
prejudiciul. Aceste notificări pot fi făcute 
fără a informa persoana vizată, în cazul 
în care informațiile sunt comunicate 
numai în scopul reducerii riscului de 
prejudiciu adus persoanei vizate, care ar 
putea rezulta din încălcarea sau 
atenuarea acestui prejudiciu.

Justificare

În numeroase cazuri, alte organizații sau instituții guvernamentale sunt capabile să asiste la 
atenuarea prejudiciului care poate afecta o persoană vizată ca urmare a încălcării securității 
datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt informate cu privire la încălcare și 
la circumstanțele încălcării.

Amendamentul 256

Propunere de regulament
Capitolul 4 – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR AUTORIZAȚIA
PREALABILĂ

EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR 
NOTIFICAREA PREALABILĂ

Justificare

Procedurile care necesită autorizația prealabilă sunt costisitoare și de durată pentru 
operator, iar valoarea lor adăugată, comparativ cu sistemul notificării prealabile, este 
îndoielnică din punctul de vedere al protecției datelor. Notificările prealabile, care ar oferi 
autorității de supraveghere posibilitatea de a reacționa și acționa, sunt suficiente și asigură, 
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de asemenea, o procedură ușor de utilizat privind protecția datelor.

Amendamentul 257

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal. O evaluare unică este 
suficientă pentru abordarea unui set de 
operațiuni de prelucrare care prezintă 
riscuri similare. IMM-urile au obligația 
de a realiza o evaluare a impactului doar 
după al treilea an de la înființare, în 
situația în care se consideră că 
prelucrarea datelor este una dintre 
activitățile lor principale.

Amendamentul 258

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesară stipularea clară și în mod exhaustiv a 
riscurilor specifice existente.
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Amendamentul 259

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează analizarea 
ori întocmirea de previziuni în special în 
ceea ce privește situația economică a 
persoanei fizice, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respectivă;

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează analizarea 
ori întocmirea de previziuni în special în 
ceea ce privește situația economică a 
persoanei fizice, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice în detrimentul persoanei 
respective, inclusiv orice alte operațiuni 
de prelucrare de tipul celor menționate la 
articolul 20 alineatul (1) din prezentul 
regulament;

Amendamentul 260

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, opiniile politice, 
convingerile religioase, condamnările 
penale, rasa și originea etnică sau 
informații necesare pentru furnizarea de 
asistență medicală, studii epidemiologice 
sau studii privind boli mentale sau 
infecțioase, atunci când prelucrarea datelor 
se efectuează pentru adoptarea de măsuri 
sau decizii care vizează anumite persoane 
pe scară largă;
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Amendamentul 261

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel puțin 
o descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, inclusiv riscul ca 
discriminarea să fie încorporată sau 
întărită de către operațiune, măsurile 
preconizate în vederea evitării riscurilor, 
garanțiile, măsurile de securitate și 
mecanismele menite să asigure protecția 
datelor cu caracter personal și să 
demonstreze conformitatea cu dispozițiile 
prezentului regulament, luând în 
considerare drepturile și interesele legitime 
ale persoanelor vizate și ale celorlalte 
persoane interesate, precum și tehnologiile 
și metodele moderne care pot îmbunătăți 
viața privată a cetățenilor. În situația în 
care există norme europene, acestea se 
iau în considerare în cadrul evaluării 
impactului.

Amendamentul 262

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

A solicita în mod activ avizul persoanelor vizate reprezintă o povară disproporțională asupra 
operatorilor de date.
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Amendamentul 263

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public sau atunci când 
datele sunt prelucrate de către un alt 
organism căruia i s-a încredințat 
responsabilitatea îndeplinirii unor sarcini 
din sectorul public și prelucrarea rezultă 
dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1)-(4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

Justificare

Natura serviciului furnizat și nu natura organismului care furnizează acest serviciu ar trebui 
să determine dacă se aplică normele privind evaluarea impactului asupra datelor. De 
exemplu, organizațiilor private li se încredințează adesea responsabilitatea de a furniza 
servicii publice. Ar trebui să existe o abordare unică în furnizarea serviciilor publice, 
indiferent dacă organismul care le furnizează este o autoritate ori un organism public sau o
organizație privată care efectuează acest lucru în temeiul unui contract.

Amendamentul 264

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 

eliminat
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la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Amendamentul 265

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 266

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Evaluările impactului privind 
protecția datelor sunt considerate 
comunicări privilegiate.

Justificare

Este important să se stipuleze acest lucru pentru a alunga temerile întreprinderilor că noile 
procese inovatoare, ce fac obiectul secretelor comerciale, ar putea intra în domeniul public.

Amendamentul 267

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea prealabilă și consultarea
prealabilă

Consultarea prealabilă

Justificare

Consecvență pe plan intern cu obiectivele stabilite la considerentul 70.

Amendamentul 268

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 
care un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

eliminat

Justificare

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
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consumers and the economy.

Amendamentul 269

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, consultă autoritatea 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul de a 
garanta conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și, în special, 
pentru a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, poate consulta
autoritatea de supraveghere înainte de 
prelucrarea unor categorii speciale de date
cu caracter personal în scopul de a garanta 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și, în special, pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

Amendamentul 270

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o consultare 
prealabilă cu privire la operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate prin însăși natura, 
domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, 
în conformitate cu alineatul (4).

(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o consultare 
prealabilă cu privire la operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate prin însăși natura, 
domeniul de aplicare și/sau scopurile lor.

Justificare

A se vedea justificarea privind eliminarea alineatului (4).

Amendamentul 271

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
interzice prelucrarea prevăzută și prezintă 
propuneri adecvate pentru remedierea 
acestor aspecte neconforme.

(3) Atunci când, în conformitate cu 
atribuțiile sale, constată că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
competentă interzice prelucrarea prevăzută 
și prezintă propuneri adecvate pentru 
remedierea acestor aspecte neconforme. O 
astfel de decizie poate fi contestată într-o 
instanță competentă și este posibil să nu 
poată fi pusă în aplicare pe perioada 
contestației, cu excepția cazului în care
prelucrarea afectează în mod semnificativ 
și imediat persoanele vizate.

Amendamentul 272

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere 
întocmește și publică o listă de operațiuni 
de prelucrare care sunt supuse consultării 
prealabile în conformitate cu alineatul (2) 
litera (b). Autoritatea de supraveghere 
comunică aceste liste Comitetului 
european pentru protecția datelor.

eliminat

Justificare

Această dispoziție este prea complexă din punct de vedere administrativ pentru a putea fi 
aplicată în mod eficient, în special având în vedere că este nevoie de un regulament care să 
facă față provocărilor viitoare și să nu se adreseze în mod specific niciunui sector.

Amendamentul 273

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care lista prevăzută la 
alineatul (4) cuprinde activități de 
prelucrare care presupun furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii către 
persoane vizate din mai multe state 
membre sau la monitorizarea 
comportamentului lor ori pot afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57 înainte de 
adoptarea listei.

(5) În cazul în care activitățile de 
prelucrare presupun furnizarea de bunuri și 
prestarea de servicii către persoane vizate 
din mai multe state membre sau la 
monitorizarea comportamentului lor ori pot 
afecta în mod substanțial libera circulație a 
datelor cu caracter personal în cadrul 
Uniunii, autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57.

Justificare

Acest amendament are drept scop orientarea mecanismului pentru asigurarea coerenței în 
direcția cea mai adecvată, în conformitate cu amendamentele la articolul 58 alineatul (2).

Amendamentul 274

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator furnizează autorității de 
supraveghere evaluarea impactului privind 
protecția datelor prevăzută la articolul 33 
și, la cerere, orice altă informație care 
permite autorității de supraveghere să facă 
o evaluare a conformității prelucrării și în 
special a riscurilor în privința protecției 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate și a garanțiilor aferente.

(6) Operatorul furnizează autorității de 
supraveghere evaluarea impactului privind 
protecția datelor prevăzută la articolul 33 
și, la cerere, orice altă informație care 
permite autorității de supraveghere să facă 
o evaluare a conformității prelucrării și în 
special a riscurilor în privința protecției 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate și a garanțiilor aferente.

Justificare

În vederea asigurării securității juridice și a unei mai bune puneri în aplicare de către 
autoritățile de supraveghere, în conformitate cu considerentul 62, care prevede „o atribuire 
clară a responsabilităților în temeiul prezentului regulament”, autorizarea prealabilă de 
către autoritatea de supraveghere și consultarea cu aceasta ar trebui să țină exclusiv de 
competența operatorului. Astfel, se va stabili un cadru mult mai clar, atât pentru 
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întreprindere, cât și pentru autoritățile de supraveghere.

Amendamentul 275

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 276

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru autorizațiile și
consultările prealabile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și formulare și 
proceduri standard de informare a 
autorităților de supraveghere, în 
conformitate cu alineatul (6). Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru consultările 
prealabile menționate la alineatul (2), 
precum și formulare și proceduri standard 
de informare a autorităților de 
supraveghere, în conformitate cu alineatul 
(6). Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Amendamentul 277

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor sau o organizație 
pentru protecția datelor atunci când:
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Amendamentul 278

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate.

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate. Activitățile principale se definesc 
drept activitățile în cazul cărora 50 % din 
venituri sau din cifra de afaceri anuală 
obținută din vânzarea de date se 
datorează acestor date. În ce privește 
protecția datelor, activitățile de prelucrare 
a datelor care reprezintă mai puțin de 
50% din cifra de afaceri sunt considerate 
auxiliare.

Justificare

Desemnarea responsabililor cu protecția datelor ar trebui să fie considerată necesară doar 
atunci când activitățile principale ale unei întreprinderi se referă la prelucrarea de date cu 
caracter personal.

Amendamentul 279

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor sau 
organizația pentru protecția datelor se pot 
desemna pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.
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Amendamentul 280

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 281

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sunt compatibile cu 
sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sau ale organizației 
pentru protecția datelor sunt compatibile 
cu sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

Amendamentul 282

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 283

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 284

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 

eliminat



AD\927816RO.doc 139/195 PE496.562v02-00

RO

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).

Amendamentul 285

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită
de către operator se asigură că
responsabilul cu protecția datelor este 
implicat în mod corespunzător și în timp 
util în toate aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter personal.

(1) Conducerea executivă a operatorului
sau a persoanei împuternicite de către 
operator sprijină responsabilul cu protecția 
datelor sau organizația pentru protecția 
datelor în îndeplinirea atribuțiilor 
acestora și pune la dispoziție personalul, 
incinta, echipamentele și orice alte 
resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

Amendamentul 286

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Organizația pentru protecția datelor 
sau responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și răspunde direct în fața 
conducerii operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.
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Amendamentul 287

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor sau organizația pentru 
protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor 
sale și pune la dispoziție personalul, 
incinta, echipamentele și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Amendamentul 288

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
responsabilului cu protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
responsabilului cu protecția datelor sau 
organizației pentru protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

Amendamentul 289

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;

(a) sensibilizarea, informarea și consilierea 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator cu privire la obligațiile 
care îi revin în temeiul prezentului 
regulament, păstrarea unei evidențe a 
acestei activități și a răspunsurilor primite;

Amendamentul 290
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;

(c) monitorizarea respectării prezentului 
regulament;

Amendamentul 291

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) monitorizarea documentației, a 
notificării și a comunicării cazurilor de 
încălcare a prevederilor legate de datele cu 
caracter personal, în temeiul articolelor 31 
și 32;

(e) elaborarea unor procese pentru a 
monitoriza, documenta, notifica și 
comunica cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, în 
temeiul articolelor 31 și 32;

Amendamentul 292

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

(f) elaborarea unor procese care 
monitorizează efectuarea de către operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;
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Amendamentul 293

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) garantarea faptului că măsurile de 
responsabilitate există așa cum au fost 
definite la articolul 22 alineatul (2) 
literele (c)-(ed).

Justificare

Clarificarea rolului central al responsabililor cu protecția datelor în sistemul de 
responsabilitate ce duce la personalul de conducere de nivel superior.

Amendamentul 294

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) monitorizarea răspunsului la cererile 
adresate de autoritatea de supraveghere, și, 
în limitele competenței responsabilului cu 
protecția datelor, cooperarea cu autoritatea 
de supraveghere, la cererea acesteia sau din 
propria inițiativă a responsabilului cu 
protecția datelor;

(g) asistență în furnizarea răspunsului la 
cererile adresate de autoritatea de 
supraveghere, și, în limitele competenței 
responsabilului cu protecția datelor, 
cooperarea cu autoritatea de supraveghere, 
la cererea acesteia sau din propria inițiativă 
a responsabilului cu protecția datelor;

Amendamentul 295

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia 
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 
domeniul protecției datelor și de sigilii și 
mărci în domeniul protecției datelor, care 
să permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 

(1) Statele membre și Comisia colaborează 
cu operatorii, cu persoanele împuternicite 
de către operatori și cu alte părți 
interesate pentru a încuraja, în special la 
nivel european, instituirea de mecanisme 
de certificare în domeniul protecției datelor 
și de sigilii și mărci în domeniul protecției 
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îl asigură operatorii și persoanele 
împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

datelor, care să permită persoanelor vizate 
și autorităților din statele membre să 
evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor pe care îl asigură operatorii și 
persoanele împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

Justificare

Amendamentul încurajează și permite crearea unui sistem în care autoritățile de 
reglementare acreditează evaluatori independenți, atât pentru evaluările întreprinderilor în 
ansamblul lor, cât și pentru evaluări specifice de produse sau tehnologice.

Amendamentul 296

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mecanismele de certificare pentru 
protecția datelor sunt voluntare, accesibile 
și disponibile prin intermediul unui 
proces transparent, care nu generează 
sarcini excesive. Aceste mecanisme sunt 
neutre din punct de vedere tehnologic, pot 
fi utilizate la nivel global și contribuie la 
buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

Justificare

Mecanismele de certificare ar trebui concepute pentru a fi eficiente, fără a genera prea multă 
birocrație sau prea multe sarcini.

Amendamentul 297

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe, cu condiția ca aceste măsuri să 
fie neutre din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul 298

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru mecanismele de certificare 
și pentru sigiliile și mărcile din domeniul 
protecției datelor, precum și mecanisme 
de promovare și recunoaștere a 
mecanismelor de certificare și a sigiliilor 
și mărcilor din domeniul protecției 
datelor. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Amendamentul 299

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 

(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, precum și 
punerea în aplicare a dispozițiilor acestei 
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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;

legislații, 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;

Amendamentul 300

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care Comisia are motive 
să considere, pe baza monitorizării 
oricărei altei surse, că o țară sau o 
organizație internațională cu privire la 
care s-a adoptat o decizie în temeiul 
alineatului (3) nu mai asigură un nivel 
corespunzător de protecție în sensul 
alineatului (2), ea revizuiește această 
decizie.

Amendamentul 301

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41 sau a decis 
că o țară terță sau un teritoriu sau un 
sector de prelucrare dintr-o țară terță sau 
o organizație internațională nu oferă un 
nivel adecvat de protecție în conformitate 
cu alineatul (5) din articolul respectiv, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator poate transfera date cu 
caracter personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale care transferă 
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forță juridică obligatorie. date la nivel internațional numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie și, după caz, în 
urma efectuării unei evaluări de impact, 
în cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta s-a asigurat că 
destinatarul datelor din țara terță aplică 
standarde ridicate de protecție a datelor.

Aceste garanții asigură cel puțin 
respectarea principiilor privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
prevăzute la articolul 5 și a drepturilor 
persoanelor vizate, prevăzute în 
capitolul III.

Amendamentul 302

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de Comisie. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2); sau

(b) clauze standard de protecție a datelor, 
între operator sau persoana împuternicită 
de către operator și destinatar, care poate 
fi un subcontractant, pentru datele din 
afara SEE, care pot include termeni 
standard privind transferurile ulterioare  
în afara SEE, adoptate de Comisie. Actele 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2); sau

Justificare

Această adăugire este importantă în vederea clarificării relației dintre operatori, persoanele 
împuternicite de către operatori și subcontractanți în contextul transferurilor internaționale 
de date.

Amendamentul 303
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de o autoritate de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la articolul 
57, în condițiile în care Comisia a declarat 
că sunt general valabile în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (b); sau

(c) clauze standard de protecție a datelor, 
între operator sau persoana împuternicită 
de către operator și destinatar, care poate 
fi un subcontractant, pentru datele din 
afara SEE, care pot include termeni 
standard privind transferurile ulterioare  
în afara SEE, adoptate de o autoritate de 
supraveghere în conformitate cu 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
menționat la articolul 57, în condițiile în
care Comisia a declarat că sunt general 
valabile în conformitate cu articolul 62 
alineatul (1) litera (b); sau

Justificare

Această adăugire este importantă în vederea clarificării relației dintre operatori, persoanele 
împuternicite de către operatori și subcontractanți în contextul transferurilor internaționale 
de date.

Amendamentul 304

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clauze contractuale între operator sau 
persoana împuternicită de către operator și 
destinatarul datelor, aprobate de către o 
autoritate de supraveghere în conformitate 
cu alineatul (4).

(d) clauze contractuale între operator sau 
persoana împuternicită de către operator și 
destinatarul datelor, aprobate de către o 
autoritate de supraveghere în conformitate 
cu alineatul (4); sau

Amendamentul 305

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) clauze contractuale între operator 
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sau persoana împuternicită de operator și 
destinatarul datelor, suplimentare față de 
clauzele standard privind protecția datelor 
menționate la literele (b) și (c) din acest 
alineat și care sunt autorizate de 
autoritatea de supraveghere competentă 
în conformitate cu alineatul (4);

Justificare

Acest amendament ar încuraja organizațiile să depășească cerințele de reglementare de bază 
în sensul respectării unor regimuri precum „data seal” (sigiliul datelor) sau „trust mark” 
(marcă de încredere).

Amendamentul 306

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) măsurile prevăzute la articolul 83 
alineatul (4), în scopuri istorice, statistice 
sau științifice;

Amendamentul 307

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

(3) Transferul realizat în conformitate cu
alineatul (2) literele (a), (b), (c) sau (e) nu 
necesită o altă autorizare suplimentară.

Justificare

Transferurile în scopuri de cercetare ale datelor codificate care nu pot și nu vor fi 
reidentificate de către destinatarii aflați în țările terțe ar trebui să fie permise fără sarcini 
administrative suplimentare.
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Amendamentul 308

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauzele contractuale, astfel 
cum se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d), operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține de la autoritatea de supraveghere 
autorizarea prealabilă pentru clauzele 
contractuale, în conformitate cu articolul 
34 alineatul (1). Dacă transferul are 
legătură cu activitățile de prelucrare care se 
referă la persoane vizate din alt stat 
membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, autoritatea de supraveghere 
aplică mecanismul pentru asigurarea 
coerenței prevăzut la articolul 57.

(4) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator obține de la autoritatea de 
supraveghere competentă autorizarea 
prealabilă pentru clauzele contractuale, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1), 
pentru transferurile în baza acestui 
articol. Dacă transferul are legătură cu 
activitățile de prelucrare care afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere competentă
aplică mecanismul pentru asigurarea 
coerenței prevăzut la articolul 57.

Amendamentul 309

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate opta 
pentru stabilirea transferurilor în funcție 
de clauzele standard privind protecția 
datelor menționate la alineatul (2) 
literele (b) și (c) și poate oferi, 
suplimentar față de aceste clauze 
standard, angajamente suplimentare cu 
forță juridică obligatorie, aplicabile 
datelor transferate. În aceste cazuri, astfel 
de angajamente suplimentare fac obiectul 
unor consultări prealabile cu autoritatea 
de supraveghere competentă și 
completează clauzele standard, fără a le 
contrazice în mod direct sau indirect. 
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Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
utilizarea angajamentelor suplimentare 
cu forță juridică obligatorie, punând la 
dispoziția operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
adoptă aceste garanții superioare un 
sigiliu, o marcă sau un mecanism de 
protecție a datelor, adoptate în 
conformitate cu articolul 39.

Justificare

Operatorii și persoanele împuternicite de către operatori beneficiază deseori de experiențe 
directe și practice care arată că garanțiile suplimentare pot fi adecvate pentru datele cu 
caracter personal pe care le transferă. Regulamentul ar trebui să îi încurajeze pe acești 
operatori și pe persoanele împuternicite de către operatori să ofere garanții suplimentare în 
situațiile în care acestea sunt adecvate. Aceste angajamente suplimentare nu ar trebui să 
contravină clauzelor standard.

Amendamentul 310

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru a încuraja utilizarea clauzelor 
contractuale suplimentare menționate la 
alineatul (2) litera (e) din prezentul 
articol, autoritățile competente pot pune 
la dispoziția operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
adoptă aceste garanții un sigiliu, o marcă 
sau un mecanism de protecție a datelor, 
adoptate în conformitate cu articolul 39.

Justificare

Acest amendament are drept scop încurajarea utilizării  sigiliilor de protecție a datelor sau a 
mărcilor de încredere suplimentare.

Amendamentul 311

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la articolul 
58, autoritatea de supraveghere aprobă
regulile corporatiste obligatorii, cu condiția 
ca acestea:

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă autorizează, printr-un singur 
act de aprobare, regulile corporatiste 
obligatorii pentru un grup de 
întreprinderi. Aceste reguli vor permite 
transferuri internaționale multiple între 
companii, în interiorul și în afara 
Europei, cu condiția ca acestea:

Amendamentul 312

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
să includă și pe salariații acestora;

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
subcontractanților externi ai acestora și să 
includă și pe salariații acestora;

Justificare

În cadrul serviciilor de „cloud computing” (informatică dematerializată), furnizorii apelează 
deseori la subcontractanți externi pentru realizarea unei activități specifice în vederea 
asigurării permanente a serviciilor și întreținerii. Prin urmare, aceste situații ar trebui să fie 
recunoscute de către autoritatea de supraveghere în regulile corporatiste obligatorii.

Amendamentul 313

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să confere, în mod expres, drepturi 
opozabile persoanelor vizate;

(b) să confere, în mod expres, drepturi 
opozabile persoanelor vizate și să fie 
transparente pentru acestea;

Amendamentul 314
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa, precum și subcontractanții 
externi ai acestora;

Amendamentul 315

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
pentru regulile corporatiste obligatorii în 
sensul prezentului articol, în special în ceea 
ce privește criteriile pentru aprobarea lor, 
aplicarea literelor (b), (d), (e) și (f) de la 
alineatul (2) la regulile corporatiste 
obligatorii la care au aderat persoanele 
împuternicite de către operator și la alte 
cerințe necesare pentru a garanta protecția 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
vizate în cauză.

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
pentru regulile corporatiste obligatorii în 
sensul prezentului articol, în special în ceea 
ce privește criteriile pentru aprobarea lor, 
inclusiv transparența pentru persoanele 
vizate, aplicarea literelor (b), (d), (e) și (f) 
de la alineatul (2) la regulile corporatiste 
obligatorii la care au aderat persoanele 
împuternicite de către operator și la alte 
cerințe necesare pentru a garanta protecția 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
vizate în cauză.

Amendamentul 316

Propunere de regulament
Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogări Alte motive legitime pentru transferuri 
internaționale

Amendamentul 317
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41, sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41 sau în cazul 
în care Comisia decide că o țară terță sau 
un teritoriu ori un sector de prelucrare 
din respectiva țară terță sau o organizație 
internațională nu oferă un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu articolul 
41 alineatul (5) sau în absența unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

Amendamentul 318

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În societatea de astăzi, în care datele ocupă un loc central, nu se justifică evidențierea 
transferurilor voluminoase sau frecvente, deoarece acest lucru nu corespunde realităților 
aferente fluxurilor de date și, prin urmare, ar contrazice obiectivul garantării unui flux liber 
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al datelor.

Amendamentul 319

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul.

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
cadrul convențiilor internaționale, în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul. Această derogare se utilizează 
doar pentru transferurile ocazionale. În 
toate situațiile, este necesară realizarea 
unei evaluări atente a tuturor 
circumstanțelor transferului.

Amendamentul 320

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
consemnează evaluarea și garanțiile 
corespunzătoare oferite prevăzute la 
alineatul (1) litera (h) de la prezentul 
articol, în documentele prevăzute la 
articolul 28 și informează autoritatea de 
supraveghere cu privire la transfer.

eliminat

Amendamentul 321

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 

eliminat
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cu scopul detalierii „motivelor importante, 
de interes public”, în sensul alineatului 
(1) litera (d), precum și a criteriilor și 
cerințelor aplicabile garanțiilor 
corespunzătoare prevăzute la alineatul (1) 
litera (h).

Amendamentul 322

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozițiile din fiecare stat membru 
prevăd că una sau mai multe autorități
publice sunt responsabile de monitorizarea 
aplicării prezentului regulament și de 
contribuția la aplicarea uniformă a 
regulamentului în întreaga Uniune, în 
vederea protejării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale acestora și în vederea 
facilitării liberei circulații a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii. În acest 
sens, autoritățile de supraveghere 
cooperează între ele și cu Comisia.

(1) Dispozițiile din fiecare stat membru 
prevăd o autoritate publică principală de 
supraveghere, responsabilă de 
monitorizarea aplicării prezentului 
regulament și de contribuția la aplicarea 
uniformă a regulamentului în întreaga 
Uniune, în vederea protejării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
în vederea facilitării liberei circulații a 
datelor cu caracter personal în cadrul 
Uniunii. În acest sens, autoritățile de 
supraveghere cooperează între ele și cu 
Comisia.

Justificare

Ar trebui desemnată în mod clar o autoritate principală de supraveghere, pentru a raționaliza 
implementarea unui adevărat ghișeu unic.

Amendamentul 323

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare autoritate de supraveghere 
poate sancționa contravențiile de natură 
administrativă, în special cele prevăzute la 
articolul 79 alineatele (4), (5) și (6). 
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Autoritățile de supraveghere nu pot emite 
sancțiuni decât pentru operatorii sau 
persoanele împuternicite de operatori care 
își au sediul principal în același stat 
membru sau, în coordonare cu articolele 
56 și 57, dacă autoritatea de supraveghere 
a sediului principal nu ia măsuri.

Justificare

Clarifică și subliniază rolul autorităților de supraveghere în ceea ce privește sancțiunile.

Amendamentul 324

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate.

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate, fără a aduce 
atingere aranjamentelor privind 
cooperarea și coerența, menționate la 
Capitolul VII.

Justificare

Trebuie acordată atenția cuvenită obligațiilor autorităților de supraveghere una față de 
cealaltă din cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenței.

Amendamentul 325

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului 
membru în cauză.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți de 
parlamentul statului membru în cauză.
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Amendamentul 326

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator 
sau a unei persoane împuternicite de 
către operator, din Uniune, iar operatorul 
sau persoană împuternicită de către 
operator are unități pe teritoriul mai 
multor state membre, autoritatea de 
supraveghere a principalei unități a
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator are competența 
supravegherii activităților de prelucrare 
desfășurate de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator în toate 
statele membre, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament.

(2) Atunci când se aplică prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
competentă este autoritatea de 
supraveghere din statul membru sau din 
teritoriul unde se află principala unitate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator ce face obiectul 
prezentului regulament. Litigiile se 
soluționează în conformitate cu 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 58, fără a aduce 
atingere celorlalte dispoziții ale
capitolului VII din prezentul regulament.

Amendamentul 327

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se aplică prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
competentă este autoritatea de 
supraveghere din statul membru sau din 
teritoriul unde operatorul a desemnat un 
reprezentant în Uniune, în conformitate 
cu articolul 25.

Amendamentul 328

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Atunci când prezentul regulament se 
aplică mai multor operatori și/sau 
persoane împuternicite de către operatori 
pentru același grup de întreprinderi, în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) 
și (2), este competentă o singură 
autoritate de supraveghere, ce va fi 
stabilită în conformitate cu articolul 51 
alineatul (2).

Amendamentul 329

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cerere, autoritatea de supraveghere 
oferă consiliere oricărei persoane vizate în 
exercitarea drepturilor în conformitate cu 
prezentul regulament și, dacă este cazul, 
cooperează cu autoritățile de supraveghere 
din alte state membre în acest scop.

(3) La cerere, autoritatea de supraveghere 
competentă oferă consiliere oricărei 
persoane vizate în exercitarea drepturilor în 
conformitate cu prezentul regulament și, 
dacă este cazul, cooperează cu autoritățile 
de supraveghere din alte state membre în 
acest scop.

Amendamentul 330

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată:

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă este abilitată:

Amendamentul 331

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să asigure respectarea autorizațiilor
prealabile și a consultărilor prealabile 
prevăzute la articolul 34;

(d) să asigure respectarea consultărilor 
prealabile prevăzute la articolul 34;

Amendamentul 332

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) să informeze operatorul și/sau 
persoana împuternicită de către operator 
cu privire la căile de atac disponibile 
împotriva deciziei sale.

Justificare

Dispozițiile privind competențele autorității de supraveghere împotriva operatorului și/sau a 
persoanei împuternicite de către operator ar trebui completate cu garanții juridice explicite 
pentru operatori și/sau persoanele împuternicite de către operator.

Amendamentul 333

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator:

(2) Autoritatea de supraveghere 
competentă are competențe de investigare 
pentru a obține din partea operatorului sau 
a persoanei împuternicite de către operator:

Amendamentul 334

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare autoritate de supraveghere este (3) Autoritatea de supraveghere 
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abilitată să aducă în atenția autorităților 
judiciare cazurile de încălcare a prezentului 
regulament și să se implice în procedurile 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 74 alineatul (4) și articolul 75 
alineatul (2).

competentă este abilitată să aducă în 
atenția autorităților judiciare cazurile de 
încălcare a prezentului regulament și să se 
implice în procedurile judiciare, în special 
în conformitate cu articolul 74 alineatul (4) 
și articolul 75 alineatul (2).

Amendamentul 335

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate de supraveghere 
poate sancționa contravențiile de natură 
administrativă, în special cele prevăzute la 
articolul 79 alineatele (4), (5) și (6).

(4) Autoritatea de supraveghere 
competentă poate sancționa contravențiile 
de natură administrativă, în special cele 
prevăzute la articolul 79 alineatele (4), (5) 
și (6).

Amendamentul 336

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
autorizare și consultare prealabile, 
inspecții și comunicarea rapidă a 
informațiilor privind deschiderea dosarelor 
și evoluția ulterioară a acestora atunci când 
persoanele vizate în mai multe state 
membre sunt susceptibile de a fi afectate 
de operațiuni de prelucrare.

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
consultare prealabilă, inspecții și 
comunicarea rapidă a informațiilor privind 
deschiderea dosarelor și evoluția ulterioară 
a acestora atunci când persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a produce efecte juridice în dauna 
persoanelor vizate.

Amendamentul 337
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare care încalcă dispozițiile 
prezentului regulament.

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare despre care s-a demonstrat că
încalcă dispozițiile prezentului regulament.

Amendamentul 338

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile de supraveghere definesc 
aspectele practice ale acțiunilor specifice 
de cooperare.

(4) Autoritățile de supraveghere definesc 
aspectele practice ale acțiunilor specifice 
de cooperare în cadrul regulamentelor lor 
de procedură. Regulamentele de 
procedură se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Amendamentul 339

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), o autoritate de 
supraveghere comunică proiectul de 
măsură Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei.

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), autoritatea de 
supraveghere competentă comunică 
proiectul de măsură Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.
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Amendamentul 340

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se referă la activități de prelucrare 
legate de furnizarea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre, sau de monitorizarea 
comportamentului acestora; sau

(a) se referă la activități de prelucrare a 
datelor cu caracter personal legate de 
furnizarea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre, atunci când operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
din afara SEE nu desemnează un 
reprezentant pe teritoriul SEE; sau

Justificare

Aceasta ar trebui să determine întreprinderile din afara UE să numească un reprezentant pe 
teritoriul UE.  Nu ar trebui să se facă discriminări împotriva companiilor din afara UE cu 
sediul în UE.

Amendamentul 341

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pot afecta în mod substanțial libera 
circulație a datelor cu caracter personal 
în cadrul Uniunii; sau

eliminat

Amendamentul 342

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează adoptarea unei liste de 
operațiuni de prelucrare care fac obiectul 
unei consultări prealabile în temeiul 
articolului 34 alineatul (5); sau

eliminat
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Justificare

A se vedea amendamentele la articolul 34 privind consultarea prealabilă: cerința de a 
întocmi liste și de a le supune mecanismului pentru asigurarea coerenței este mult prea 
birocratică și defavorabilă inovării.

Amendamentul 343

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vizează determinarea clauzelor 
standard în materie de protecție a datelor 
menționate la articolul 42 alineatul (2) 
litera (c); sau

eliminat

Amendamentul 344

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vizează autorizarea clauzelor 
contractuale menționate la articolul 42 
alineatul (2) litera (d); sau

eliminat

Amendamentul 345

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) vizează aprobarea regulilor 
corporatiste obligatorii în sensul 
articolului 43.

eliminat

Justificare

APD-urile ar trebui să aibă competența de a concepe reguli corporatiste obligatorii în 
temeiul regulamentului, fără a trebui să le supună mecanismului pentru asigurarea coerenței.
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Amendamentul 346

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) permite prelucrarea în scopul 
cercetării, în conformitate cu articolul 81 
alineatul (3) și/sau articolul 83 
alineatul (3).

Amendamentul 347

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 
cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56.

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care autoritatea competentă nu prezintă un 
proiect de măsură menționat la alineatul (2) 
sau nu respectă obligațiile privind asistența 
reciprocă în conformitate cu articolul 55 
sau privind operațiunile comune în 
conformitate cu articolul 56.

Amendamentul 348

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, Comisia 
poate solicita ca orice chestiune să fie 
abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței.

(4) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, Comisia 
poate solicita din proprie inițiativă și
solicită, la cererea unei părți interesate, ca 
orice chestiune să fie abordată în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea coerenței.
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Justificare

Atunci când există incoerențe în aplicarea regulamentului, care pun în pericol aplicarea 
armonizată și afectează anumite părți interesate, acestea din urmă ar trebui să aibă dreptul 
de a-și integra preocupările în cadrul mecanismului de asigurare a coerenței.

Amendamentul 349

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Președintele Comitetului european 
pentru protecția datelor informează fără
întârziere pe cale electronică membrii 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și Comisia cu privire la orice 
informație relevantă care i-a fost 
comunicată, utilizând un formular
standard. Președintele Comitetului 
european pentru protecția datelor 
furnizează traduceri ale informațiilor 
relevante, dacă este necesar.

(6) Președintele Comitetului european 
pentru protecția datelor informează fără 
întârzieri nejustificate pe cale electronică 
membrii Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisia cu privire la 
orice informație relevantă care i-a fost 
comunicată, utilizând un formular 
standard. Președintele Comitetului 
european pentru protecția datelor 
furnizează traduceri ale informațiilor 
relevante, dacă este necesar.

Amendamentul 350

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 țin seama de avizul 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și comunică pe cale electronică 
președintelui Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei, în termen de 
două săptămâni din momentul în care a fost 
informată cu privire la avizul președintelui 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, dacă își păstrează sau își modifică 
proiectul de măsură și, dacă este cazul, 
transmite proiectul de măsură modificat, 

(8) Autoritatea de supraveghere 
competentă menționată la alineatul (1) ține
seama de avizul Comitetului european 
pentru protecția datelor și comunică pe cale 
electronică președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor și 
Comisiei, în termen de două săptămâni din 
momentul în care a fost informată cu 
privire la avizul președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor, dacă își 
păstrează sau își modifică proiectul de 
măsură și, dacă este cazul, transmite 
proiectul de măsură modificat, utilizând un 
formular standard.
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utilizând un formular standard.

Amendamentul 351

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, când există 
pericolul ca exercitarea dreptului persoanei 
vizate ar putea fi considerabil împiedicată 
prin modificarea situației existente, pentru 
a evita inconveniente importante, prin 
derogare de la procedura menționată la 
articolul 58, aceasta poate adopta de îndată 
măsuri provizorii cu o perioadă de 
valabilitate determinată. Această autoritate
de supraveghere comunică fără întârziere 
aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, autorității de supraveghere 
competente, Comitetului european pentru 
protecția datelor, Comisiei și operatorului 
sau persoanei împuternicite de operator.

Amendamentul 352

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a adoptat o măsură în temeiul 
alineatului (1) și consideră că trebuie 
adoptate de urgență măsuri definitive, 
aceasta poate solicita un aviz de urgență 
din partea Comitetului european pentru 
protecția datelor, indicând motivele pentru 
solicitarea unui astfel de aviz, inclusiv 
pentru caracterul urgent al măsurilor 

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a adoptat o măsură în temeiul 
alineatului (1), aceasta solicită un aviz de 
urgență din partea Comitetului european 
pentru protecția datelor, indicând motivele 
pentru solicitare, inclusiv pentru caracterul 
urgent al măsurilor definitive.
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definitive.

Amendamentul 353

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a decide privind aplicarea corectă a 
prezentului regulament, în conformitate 
cu obiectivele și cerințele acestuia în ceea 
ce privește aspectele comunicate de către 
autoritățile de supraveghere în temeiul 
articolului 58 sau 61, privind o chestiune 
în legătură cu care a fost adoptată o 
decizie motivată în temeiul articolului 60 
alineatul (1), sau privind o chestiune în 
legătură cu care o autoritate de 
supraveghere nu prezintă un proiect de 
măsură și respectiva autoritate de 
supraveghere a indicat că nu 
intenționează să urmeze avizul Comisiei 
adoptat în temeiul articolului 59;

eliminat

Amendamentul 354

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă, la solicitarea Comisiei 
sau a altor părți interesate, Comitetul 
european pentru protecția datelor are, în 
special, următoarele sarcini:

Amendamentul 355

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să ofere Comisiei consiliere cu privire 
la orice aspect legat de protecția datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
inclusiv cu privire la orice propunere de 
modificare a prezentului regulament;

(a) să ofere instituțiilor europene
consiliere cu privire la orice aspect legat de 
protecția datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, inclusiv cu privire la orice 
propunere de modificare a prezentului 
regulament;

Amendamentul 356

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi sau 
la cererea Comisiei, orice chestiune 
referitoare la punerea în aplicare a 
prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
prezentului regulament;

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi, a 
Comisiei sau a altor părți interesate, orice 
chestiune referitoare la punerea în aplicare 
a prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
prezentului regulament;

Amendamentul 357

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este cazul, Comitetul european 
pentru protecția datelor se consultă cu 
părțile interesate și le oferă oportunitatea 
de a transmite observații într-un termen 
rezonabil, în exercitarea sarcinilor sale 
prevăzute la prezentul articol. Fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 72, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pune la dispoziția publicului 
rezultatele procedurii de consultare.



AD\927816RO.doc 169/195 PE496.562v02-00

RO

Justificare

Înainte de a adopta avizele și rapoartele, Comitetul ar trebui să consulte părțile interesate și 
să le ofere oportunitatea de a formula observații într-un termen rezonabil pentru alte domenii 
de reglementare.

Amendamentul 358

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul european pentru protecția 
datelor își adoptă propriul regulament de 
procedură și își organizează propriile 
mecanisme de funcționare. În special, 
prevede dispoziții privind continuarea 
exercitării funcțiilor atunci când mandatul 
unui membru se încheie sau un membru 
demisionează, privind crearea de 
subgrupuri pentru aspecte și sectoare 
specifice și privind procedurile sale în ceea 
ce privește mecanismul pentru asigurarea 
coerenței menționat la articolul 57.

(2) Comitetul european pentru protecția 
datelor își adoptă propriul regulament de 
procedură și își organizează propriile 
mecanisme de funcționare. În special, 
prevede dispoziții privind continuarea 
exercitării funcțiilor atunci când mandatul 
unui membru se încheie sau un membru 
demisionează, privind crearea de 
subgrupuri pentru aspecte și sectoare 
specifice și privind procedurile sale în ceea 
ce privește mecanismul pentru asigurarea 
coerenței menționat la articolul 57 și 
garanțiile juridice aplicabile operatorilor 
sau persoanelor împuternicite de operator 
în cauză.

Justificare

Nu există garanții juridice explicite pentru operatorii sau persoanele împuternicite de 
operator în cauză.

Amendamentul 359

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mandatul președintelui și al 
vicepreședinților este de cinci ani și poate 
fi prelungit.

(2) Mandatul președintelui și al 
vicepreședinților este de cinci ani și poate 
fi reînnoit. Aceștia pot fi revocați printr-o 
decizie a Parlamentului European 
adoptată cu o majoritate de două treimi 
din voturile exprimate și de majoritatea 
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deputaților.

Amendamentul 360

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate din rândul 
membrilor săi, 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 și 
dacă dispune de o finanțare minimă de 80 
000 EUR și de o reprezentativitate a 
membrilor cu o structură corespunzătoare 
bazată pe reprezentare.

Justificare

O finanțare minimă și o structură bazată pe reprezentare sunt necesare pentru a garanta că 
măsurile colective nu se utilizează abuziv și pentru a evita o situație în care se creează 
asociații special în acest scop, precum și pentru a asigura acoperirea minimă a onorariilor 
avocaților și a costurilor procedurilor judiciare.

Amendamentul 361

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile introduse împotriva unui 
operator sau unei persoane împuternicite de 

(2) Acțiunile introduse împotriva unui 
operator sau unei persoane împuternicite de 
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operator sunt prezentate în fața instanțelor 
din statul membru unde operatorul sau 
persoana împuternicită de operator are un 
sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate 
fi intentată în fața instanțelor din statul 
membru în care persoana vizată își are 
reședința obișnuită, cu excepția cazului în 
care operatorul este o autoritate publică 
care acționează în exercitarea 
competențelor sale publice.

operator sunt prezentate în fața instanțelor 
din statul membru unde operatorul sau 
persoana împuternicită de operator are un 
sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate 
fi intentată în fața instanțelor din statul 
membru în care persoana vizată își are 
reședința obișnuită, cu excepția cazului în 
care operatorul este o autoritate publică 
care acționează în exercitarea 
competențelor sale publice. Derogarea 
prevăzută la a doua teză nu se aplică în 
cazul unei autorități publice dintr-o țară 
terță.

Amendamentul 362

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolul 74 în 
numele uneia sau mai multor persoane 
vizate. Cererile prevăzute la articolul 77 
nu pot fi formulate de organismele, 
organizațiile sau asociațiile menționate la 
articolul 73 alineatul (2).

Amendamentul 363

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
pentru prejudiciul suferit.
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Amendamentul 364

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului.

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori, fiecare 
operator este responsabil în mod solidar 
pentru întreaga valoare a prejudiciului, în 
măsura în care răspunderea operatorilor 
asociați nu a fost stabilită în acordul 
juridic menționat la articolul 24. În cazul 
unui grup de întreprinderi, întregul grup 
va fi răspunzător ca entitate economică 
unitară.

Amendamentul 365

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de operator poate fi total sau parțial 
exonerată de această răspundere, în cazul 
în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta dovedește că nu 
este responsabilă pentru fapta care a 
provocat prejudiciul.

(3) Operatorul poate fi total sau parțial 
exonerat de această răspundere, în cazul în 
care dovedește că nu este responsabil
pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Amendamentul 366

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea de supraveghere
competentă este abilitată să impună 
sancțiuni administrative în conformitate cu 
prezentul articol.
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Amendamentul 367

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de caracterul sensibil al datelor 
în cauză, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de prejudiciu creat de încălcare, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării. Deși se prevede o 
anumită discreție în impunerea acestor 
sancțiuni, în funcție de circumstanțele 
menționate mai sus și de alte fapte 
specifice situației, divergențele în 
aplicarea sancțiunilor administrative pot 
face obiectul unui control în conformitate 
cu mecanismul de asigurare a coerenței. 
După caz, autoritatea de protecție a 
datelor este, de asemenea, împuternicită 
să solicite desemnarea unei persoane 
responsabile cu protecția datelor în cazul 
în care organismul, organizația sau 
asociația a ales să nu facă acest lucru.

Amendamentul 368

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Circumstanțele agravante care 
justifică limitele superioare ale amenzilor 
administrative stabilite la alineatele (4)-
(6) includ, în special:
(i) încălcări repetate comise cu 
nesocotirea flagrantă a legislației 
aplicabile;
(ii) refuzul de a coopera sau 
obstrucționarea unei proceduri de 
aplicare;
(iii) încălcări intenționate, grave și care 
pot cauza daune importante;
(iv) nerealizarea unei evaluări de impact 
asupra protecției datelor;
(v) nedesemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor.

Amendamentul 369

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Circumstanțele atenuante care 
justifică limitele inferioare ale amenzilor 
administrative stabilite la alineatele (4)-
(6) includ:
(i) măsuri adoptate de persoana fizică sau 
juridică pentru a asigura respectarea 
obligațiilor pertinente;
(ii) o reală incertitudine că activitatea a 
constituit sau nu o încălcare a obligațiilor 
pertinente;
(iii) încetarea imediată a încălcării la 
aflarea acesteia;
(iv) cooperarea cu orice procedură de 
aplicare;
(v) realizarea unei evaluări de impact 
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asupra protecției datelor;
(vi) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor.

Amendamentul 370

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări 
neintenționate a dispozițiilor prezentului 
regulament, se poate transmite o 
avertizare în scris, fără impunerea 
vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) Autoritatea de supraveghere poate 
transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni. Autoritatea 
de supraveghere poate impune, în cazul 
încălcărilor repetate și intenționate, o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1% 
din cifra sa de afaceri anuală la nivel 
mondial.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Justificare

Trebuie specificată valoarea maximă a amenzii pe care o poate impune o autoritate de 
supraveghere și care se poate ridica la 1 000 000 EUR sau, în cazul întreprinderilor, la 1% 
din cifra lor de afaceri anuală mondială. Totodată, trebuie menținută independența 
autorităților de supraveghere consacrată la articolul 8 alineatul (3) din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. În plus, mecanismul pentru asigurarea coerenței, îndeosebi articolul 58 
alineatele (3) și (4), ar putea contribui la o politică armonizată în cadrul UE în materie de 
sancțiuni administrative.

Amendamentul 371

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 372

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);

eliminat

Amendamentul 373

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

eliminat

Amendamentul 374

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 

eliminat
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din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

Amendamentul 375

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14;

eliminat

Amendamentul 376

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;

eliminat

Amendamentul 377

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 

eliminat
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caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;

Amendamentul 378

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;

eliminat

Amendamentul 379

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;

eliminat

Amendamentul 380

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);

eliminat

Amendamentul 381

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

eliminat

Amendamentul 382

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 383

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;

eliminat

Amendamentul 384

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;

eliminat

Amendamentul 385

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;

eliminat

Amendamentul 386

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;

eliminat

Amendamentul 387

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;

eliminat
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Amendamentul 388

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;

eliminat

Amendamentul 389

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;

eliminat

Amendamentul 390

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;

eliminat

Amendamentul 391

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nu efectuează o evaluare a impactului eliminat
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privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;

Amendamentul 392

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;

eliminat

Amendamentul 393

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;

eliminat

Amendamentul 394

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;

eliminat
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Amendamentul 395

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);

eliminat

Amendamentul 396

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al articolului 
29, al articolului 34 alineatul (6) și al 
articolului 53 alineatul (2);

eliminat

Amendamentul 397

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

eliminat

Amendamentul 398

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 399

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la
capitolul III, privind operatorul și 
persoana împuternicită de către operator de 
la capitolul IV, privind transferul datelor 
cu caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Capitolul II (Principiile generale), 
Capitolul III (Drepturile persoanei vizate), 
Capitolul IV (Operatorul și persoana 
împuternicită de către operator), Capitolul 
V (Transferul datelor cu caracter personal 
către țări terțe și organizații internaționale), 
Capitolul VI (Autoritățile de supraveghere 
independente), Capitolul VII (Cooperarea
și coerența), precum și articolele 73, 74, 
76 și 79 de la Capitolul VIII (Căi de atac, 
răspundere și sancțiuni) nu se aplică la
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată numai în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare, pentru a stabili un 
echilibru între dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

Justificare

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.
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Amendamentul 400

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul european pentru protecția 
datelor emite norme cu privire la situațiile 
în care pot fi necesare astfel de scutiri sau 
derogări, după consultarea 
reprezentanților presei, a autorilor și 
artiștilor, a persoanelor vizate și a 
organizațiilor relevante ale societății 
civile.

Amendamentul 401

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
și principiul accesului public la 
documente oficiale
Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către această autoritate sau 
acest organism în conformitate cu 
legislația statului membru privind accesul 
public la documentele oficiale, care 
stabilește un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
principiul accesului public la documente 
oficiale.

Justificare

Este esențial să se asigure că vizibilitatea publică a afacerilor publice nu este afectată în mod 
nejustificat de normele privind protecția datelor. Astfel cum se arată în avizele AEPD, ale 
Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și ale FRA, ar trebui să fie garantat principiul accesului public la 
documente oficiale.
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Amendamentul 402

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

Amendamentul 403

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 404

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 405

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) Fără a se aduce atingere prezentului 
regulament, datele cu caracter personal 
care nu se încadrează în categoriile de 
date cuprinse la articolul 8 din prezentul 
regulament pot fi prelucrate în scopuri 
istorice, statistice sau științifice în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și 
articolul 9 alineatul (2) litera (i) numai 
dacă:

Amendamentul 406

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite prin 
prelucrarea unor date care nu permit sau nu 
mai permit identificarea persoanelor vizate;

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite în 
mod rezonabil prin prelucrarea unor date 
care nu permit sau nu mai permit 
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identificarea persoanelor vizate;

Amendamentul 407

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri istorice, statistice sau științifice 
nu este considerată incompatibilă în 
temeiul articolului 5 alineatul (1) litera 
(b), atât timp cât prelucrarea:
(a) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(b) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.

Amendamentul 408

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În limitele prezentului regulament, în 
special ale prezentului articol, statele 
membre pot adopta reglementări specifice 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare 
științifică, în special de cercetare în 
domeniul sănătății publice.

Justificare

Reglementările privind protecția datelor la nivelul statelor membre sunt complexe și nuanțate 
inclusiv în ceea ce privește cercetările în domeniul sănătății publice. Organele legislative din 
statele membre ar trebui să fie abilitate să mențină sau să adopte măsuri concrete privind 
controlul etic al cercetărilor în domeniul sănătății publice, desfășurate fără a fi necesar 
consimțământul persoanei vizate. Controlul etic la nivelul statului membru oferă persoanelor 
vizate garanția că utilizarea și reutilizarea datelor lor cu caracter personal în scopuri de 
cercetare este conformă cu valorile societății la momentul respectiv.
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Amendamentul 409

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în scopul generării de rapoarte 
de date agregate, care conțin doar date 
anonime, date sub pseudonim sau ambele 
categorii.

Justificare

Scopul acestor rapoarte nu este de a identifica sau de a reidentifica persoanele vizate. Pentru 
întocmirea unor astfel de rapoarte, seturile de date individuale sunt comasate într-o manieră 
anonimă, fără niciun impact asupra confidențialității. Datele statistice referitoare la 
utilizarea internetului sunt un exemplu de rapoarte de date agregate.

Amendamentul 410

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când datele cu caracter 
personal sunt colectate în scopuri 
statistice și de sănătate publică, aceste 
date se anonimizează imediat după 
sfârșitul colectării datelor, al 
operațiunilor de verificare și stabilire de 
corespondențe, cu excepția cazului în care 
datele de identificare rămân necesare în 
scopuri statistice1 și de sănătate publică, 
cum ar fi cercetarea epidemiologică, 
clinică și translațională.
________________________
1 Alineatul (8) din Apendicele la 
Recomandarea Consiliului nr. R (97) 
referitoare la protecția datelor personale 
colectate și prelucrate în scop statistic –
Adoptată de Comitetul de Miniștri la 30 
septembrie 1997, în cadrul celei de a 602-
a reuniuni a miniștrilor adjuncți)
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Justificare

Cercetarea epidemiologică se bazează în mare măsură pe utilizarea „datelor conexe” și nu 
poate fi efectuată cu date complet anonimizate sau pseudonimizate. Cercetarea conexă a 
reprezentat un lux pentru anumite țări din Uniunea Europeană, în vreme ce măsurile sugerate 
în prezentul regulament cu caracter obligatoriu fac posibilă încetarea acestui tip de cercetare 
crucială.

Amendamentul 411

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație 
internațională în scopuri istorice, 
statistice sau științifice dacă:
(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor date care nu permit 
sau nu mai permit identificarea 
persoanelor vizate;
(b) destinatarul nu are acces în mod 
rezonabil la date care permit atribuirea 
informațiilor unei persoane vizate 
identificate sau identificabile; și
(c) clauzele contractuale dintre operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator și destinatarul datelor interzic 
reidentificarea persoanei vizate și 
limitează prelucrarea în conformitate cu 
condițiile și garanțiile prevăzute la acest 
articol.

Justificare

Un destinatar de date codificate, transferate în scopuri de cercetare științifică, nu poate 
reidentifica persoanele și, conform prezentului amendament, nu are acces la cheia de 
codificare și i se interzice, prin contract, să reidentifice persoanele vizate. Prezentul 
amendament ar oficializa un proces care garantează, în mod rezonabil, faptul că datele 
codificate nu pot și nu vor fi reidentificate de către destinatarii aflați în țările terțe, permițând 
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transferul acestor date fără sarcini administrative suplimentare.

Amendamentul 412

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Atunci când persoana vizată trebuie 
să își dea consimțământul pentru 
prelucrarea datelor medicale exclusiv în 
scopuri legate de cercetarea în domeniul 
sănătății publice, persoana vizată poate 
dispune de opțiunea consimțământului 
larg în scopuri legate de cercetarea 
epidemiologică, clinică și translațională.

Justificare

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Amendamentul 413

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte eliminat
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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.

Amendamentul 414

Propunere de regulament
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Prelucrarea datelor referitoare la 

condamnările penale în scopul prevenirii 
infracționalității financiare

În limitele prezentului regulament și în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
litera (j), prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la condamnările 
penale sau măsurile de securitate aferente 
este permisă dacă prevede măsurile 
adecvate pentru a proteja drepturile 
fundamentale și libertățile persoanelor 
vizate și are loc:
(a) în scopul prevenirii, investigării sau 
identificării criminalității financiare, sau
(a) din motive de interes public, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere ale criminalității 
financiare,
și în orice caz trebuie desfășurată în mod 
necesar fără a cere consimțământul 
persoanei vizate, pentru a nu prejudicia 
aceste scopuri.
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Justificare

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Amendamentul 415

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 14 alineatul (7), articolul 26 
alineatul (5), articolul 33 alineatul (6), 
articolul 35 alineatul (11), articolul 37 
alineatul (2), articolul 39 alineatul (2) și
articolul 43 alineatul (3) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.
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Amendamentul 416

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Articolul 1 alineatul (2), articolul 2 
literele (b) și (c), articolul 4 alineatele (3), 
(4) și (5), precum și articolele 6 și 9 din 
Directiva 2002/58/CE se elimină.

Amendamentul 417

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Actele delegate și actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie ar trebui 
evaluate de către Parlament și Consiliu la 
fiecare doi ani.
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