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Amendamentul 1
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că protecția eficientă a 
dreptului la viață privată este esențială 
pentru obținerea încrederii 
consumatorilor, care, la rândul ei, este 
necesară pentru eliberarea întregului 
potențial de creștere al pieței unice 
digitale;

Or. en

Amendamentul 2
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. consideră că o piață unică digitală 
presupune o protecție comună a vieții 
private, coordonată la nivel european, în 
vederea încurajării comerțului 
transfrontalier și a prevenirii denaturării 
pieței; subliniază importanța unui grad 
înalt de protecție a informațiilor 
economice sensibile (de exemplu, a 
numerelor cardurilor de credit și a 
adreselor) pentru asigurarea credibilității 
și a utilizării produselor și serviciilor 
digitale;

Or. en

Amendamentul 3
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, pentru orice propunere, 
Comisia trebuie sa ia în considerare toate 
aspectele, inclusiv utilitatea dovedită, 
sarcinile nete impuse operatorilor și 
valoarea probabilă privind protecția 
datelor;

1. subliniază că, pentru orice propunere, 
Comisia trebuie sa ia în considerare toate 
aspectele, inclusiv utilitatea dovedită, 
certitudinea juridică, reducerea sarcinii 
administrative, condiții de concurență 
echitabile pentru operatori și valoarea 
probabilă privind protecția datelor;

Or. ro

Amendamentul 4
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că, pentru orice propunere,
Comisia trebuie sa ia în considerare toate 
aspectele, inclusiv utilitatea dovedită, 
sarcinile nete impuse operatorilor și 
valoarea probabilă privind protecția 
datelor;

1. subliniază că Comisia trebuie sa ia în 
considerare toate aspectele, inclusiv 
fezabilitatea și costul financiar al 
protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 5
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. totuși, recunoaște, de asemenea, faptul 
că directiva privind protecția datelor 
(95/46/CE) a generat un cadru juridic 
fragmentat datorită diferitelor abordări 



AM\863753RO.doc 5/29 PE462.771v01-00

RO

ale statelor membre în ceea ce privește 
punerea în aplicare și asigurarea 
respectării acestei directive, precum și 
faptul că noile evoluții tehnologice 
creează noi provocări în materie de 
protecție a datelor; prin urmare, 
consideră că necesitatea unui nou cadru 
juridic este justificată;

Or. en

Amendamentul 6
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că insuficienta armonizare a 
legislației statelor membre în ceea ce 
privește protecția datelor și divergențele la 
nivelul punerii în aplicare a directivei 
privind protecția datelor impun 
operatorilor economici costuri 
suplimentare, sporesc sarcinile 
administrative ale acestora, creează 
incertitudine juridică și compromit 
atingerea obiectivului directivei, și anume 
obținerea unui nivel egal de protecție;

Or. lt

Amendamentul 7
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută eforturile Comisiei de 
armonizare a protecției datelor; invită, 
totuși, Comisia, să se asigure că 
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armonizarea nu conduce la o scădere a 
nivelului de protecție a datelor;

Or. de

Amendamentul 8
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Comisiei că existența 
unor norme și principii comune atât 
pentru produse, cât și pentru servicii, 
având în vedere că serviciile reprezintă o 
parte importantă a pieței digitale, 
constituie o condiție prealabilă pentru 
realizarea pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 9
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. în acest sens, îndeamnă în mod special 
Comisia să consolideze dispozițiile în 
vigoare privind protecția datelor în 
contextul transferurilor de date spre țări 
terțe, în raport cu „cloud computing”, cu 
tehnologiile de „extragere de date” (data 
mining) și alte evoluții tehnologice 
similare care fac posibilă deținerea, 
procesarea și conectarea datelor în mod 
virtual și transfrontalier; subliniază 
necesitatea introducerii unor obligații 
juridice pentru întreprinderile care 
externalizează date, a unor „evaluări a 
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caracterului adecvat” armonizate privind 
țările terțe și a unor obligații armonizate 
de punere în aplicare de către statele 
membre; consideră că tuturor cetățenilor 
UE ar trebui să li se garanteze dreptul 
fundamental la protecția vieții private și a 
datelor personale, indiferent de locația 
geografică a operatorului de date;
consideră că un cadru juridic armonizat 
într-o mai mare măsură ar spori claritatea 
juridică pentru întreprinderi, ar reduce 
sarcinile administrative și ar îmbunătăți 
protecția datelor personale;

Or. en

Amendamentul 10
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să modifice Directiva 
97/46/CE nu numai pentru a adăuga 
categorii suplimentare de date (cum ar fi 
datele genetice), ci și pentru a se putea 
ține seama de viitoarele evoluții ale 
„noilor date”, și să revizuiască în mod 
detaliat directiva din acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 11
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
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asigura că acestea nu sunt defavorizate; asigura că acestea nu sunt defavorizate;
consideră, de asemenea, că ar trebui luat 
în considerare volumul datelor procesate 
indiferent de mărimea întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 12
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt defavorizate;

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt defavorizate și 
să reducă birocrația și costurile suportate 
de IMM-uri în cadrul operațiunilor 
transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 13
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt defavorizate;

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt defavorizate 
și/sau nu fac obiectul nor sarcini 
administrative suplimentare;

Or. it

Amendamentul 14
Philippe Lamberts
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt defavorizate;

2. invită Comisia să analizeze cu atenție 
impactul asupra IMM-urilor, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt defavorizate, în 
special prin evitarea birocrației;

Or. en

Amendamentul 15
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să refuze solicitările de 
stabilire a unor noi principii generale 
imprecise, care ar putea să genereze 
incertitudine juridică, să conducă la 
denaturarea concurenței, să creeze 
obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și să 
creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje cuantificabile în 
soluționarea problemelor reale;

3. consideră că revizuirea cadrului juridic 
trebuie să asigure flexibilitatea necesară 
pentru garantarea capacității acestuia de 
a răspunde nevoilor viitoare create de 
evoluția tehnologiei; totuși, subliniază 
faptul că Comisia ar trebui să se asigure 
că noile principii nu sunt formulate în 
mod general și imprecis, fapt ce ar putea 
să genereze incertitudine juridică, să 
conducă la denaturarea concurenței, să 
creeze obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și să 
creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje cuantificabile în 
soluționarea problemelor reale;

Or. en

Amendamentul 16
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să refuze solicitările de 
stabilire a unor noi principii generale 
imprecise, care ar putea să genereze 
incertitudine juridică, să conducă la 
denaturarea concurenței, să creeze 
obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și 
să creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje cuantificabile în 
soluționarea problemelor reale;

3. îndeamnă Comisia să se asigure că 
toate principiile noi sunt menite să 
protejeze drepturile utilizatorilor și că 
sunt necesare pentru realizarea acestui 
obiectiv, proporționale și suficient de 
clare pentru a promova certitudinea 
juridică și concurența loială;

Or. en

Amendamentul 17
Angelika Niebler, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să refuze solicitările de 
stabilire a unor noi principii generale 
imprecise, care ar putea să genereze
incertitudine juridică, să conducă la 
denaturarea concurenței, să creeze 
obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și 
să creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje cuantificabile în 
soluționarea problemelor reale;

3. invită Comisia să evalueze în mod critic 
capacitatea noilor principii de a rezolva 
probleme reale și posibilitatea ca aceste 
principii să genereze incertitudine juridică, 
să conducă la denaturarea concurenței, să 
creeze obstacole comerciale și să creeze 
sarcini suplimentare pentru operatori;

Or. en

Amendamentul 18
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să refuze solicitările de 
stabilire a unor noi principii generale 
imprecise, care ar putea să genereze 
incertitudine juridică, să conducă la 
denaturarea concurenței, să creeze 
obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și 
să creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje cuantificabile în 
soluționarea problemelor reale;

3. invită Comisia să utilizeze ca bază ce 
trebuie consolidată standardele și 
principiile stabilite în Directiva CE/95/46;

Or. en

Amendamentul 19
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să refuze solicitările de 
stabilire a unor noi principii generale 
imprecise, care ar putea să genereze 
incertitudine juridică, să conducă la 
denaturarea concurenței, să creeze 
obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și să 
creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje cuantificabile în 
soluționarea problemelor reale;

3. invită Comisia să refuze solicitările de 
stabilire a unor noi principii generale 
imprecise, care ar putea să genereze 
incertitudine juridică, să conducă la 
denaturarea concurenței, să creeze 
obstacole comerciale, să contravină 
principiului prezumției de nevinovăție și să 
creeze sarcini suplimentare pentru 
operatori, fără avantaje adecvate în 
soluționarea problemelor reale;

Or. de

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și Statelor Membre 
să introducă un sistem de certificare a 
furnizorilor și a operatorilor de date cu 
caracter personal, astfel încât să existe 
siguranța definirii, implementarii și 
respectării unor proceduri clare privind 
protecția acestor date;

Or. ro

Amendamentul 21
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește Comisiei că este necesară 
o definiție clară a „dreptului de a fi uitat”, 
care să precizeze în mod clar cerințele și 
persoanele cărora li se poate aplica acest 
drept;

Or. en

Amendamentul 22
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia să faciliteze o mai 
mare „portabilitate a datelor” pe internet, 
ținând seama de modelele de activitate ale 
furnizorilor de servicii, de sistemele 
tehnice existente și de interesele legitime 
ale părților interesate; subliniază că, 
pentru a garanta o utilizare independentă 
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și responsabilă a internetului, utilizatorii 
trebuie să poată controla în mod suficient 
datele lor online;

Or. en

Amendamentul 23
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că orice sistem de certificare 
sau de parafare ar putea să se bazeze pe 
EMAS și trebuie, în orice caz, să aibă o 
integritate și fiabilitate garantate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că orice sistem de certificare 
sau de parafare ar putea să se bazeze pe 
EMAS și trebuie, în orice caz, să aibă o 
integritate și fiabilitate garantate;

4. consideră că orice sistem de certificare 
sau de parafare ar putea să se bazeze pe un 
model precum EMAS și trebuie, în orice 
caz, să aibă o integritate și fiabilitate 
garantate; solicită ca orice sistem să 
includă pe certificate coduri numerice 
personale care să fie vizibile pentru public 
și să fie verificabile într-o bază de date 
publică centrală;

Or. en
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Amendamentul 25
Angelika Niebler, Herbert Reul, Axel Voss, Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că orice sistem de certificare 
sau de parafare ar putea să se bazeze pe 
EMAS și trebuie, în orice caz, să aibă o 
integritate și fiabilitate garantate;

4. consideră că orice sistem de certificare 
sau de parafare ar putea să se bazeze pe un 
model precum EMAS și trebuie, în orice 
caz, să aibă o integritate și fiabilitate 
garantate;

Or. en

Amendamentul 26
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește Comisiei că trebuie 
examinate în mod atent efectele extinderii 
categoriilor de date sensibile; pentru a 
menține aplicațiile necesare și dorite de 
procesare a datelor, nu ar trebui să fie 
nevoie de numeroase noi derogări juridice 
în ceea ce privește criteriile mai stricte de 
utilizare a datelor sensibile; lista datelor 
sensibile ar trebui extinsă doar pentru a 
include toate datele care sunt sensibile în 
(aproape) orice situație imaginabilă de 
prelucrare a datelor, cum ar fi datele 
genetice;

Or. en

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să încurajeze 
autoreglementarea sectoarelor în cadrul 
legislației revizuite privind protecția 
datelor; recomandă includerea unui 
mecanism de control și sancțiuni, care să 
fie supravegheat de către autoritățile de 
protecție a datelor, și garantarea 
includerii tuturor entităților dintr-un 
anumit sector într-un sistem de 
autoreglementare;

Or. en

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să inițieze un dialog 
structurat cu țările terțe în privința 
convergenței prevederilor legale privind 
protecția datelor cu caracter personal și 
să garanteze că orice transmitere sau 
prelucrare a acestor date se va face în 
deplină conformitate cu legislația 
europeană;

Or. ro

Amendamentul 29
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că principiul „luării în 
considerare a vieții private începând cu 
momentul conceperii” trebuie exprimat 
într-un mod care să garanteze dreptul la 
viață privată al utilizatorilor și să asigure 
în același timp certitudinea juridică 
pentru producători și pentru operatorii de 
date, precum și punerea în aplicare 
uniformă a normelor în întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 30
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește că stabilirea unui profil 
(profiling) reprezintă o tendință 
importantă în „lumea digitală”, având în 
vedere, printre altele, importanța în 
creștere a „rețelelor sociale” și a 
modelelor de activitate integrată de pe 
internet; solicită, prin urmare, Comisiei 
să includă dispoziții referitoare la 
stabilirea de profile, definind în același 
timp în mod clar conceptele de „profil” și 
de „stabilire a unui profil”;

Or. en

Amendamentul 31
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia să încurajeze 
consolidarea inițiativelor de 
autoreglementare, responsabilitatea 
personală și dreptul de a controla 
propriile date, în special pe internet;

Or. en

Amendamentul 32
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă ca orice aplicare concretă a 
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a asigura 
certitudine juridică, condiții de concurență 
echitabile și libera circulație;

5. recomandă ca orice aplicare concretă a 
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a asigura 
certitudine juridică, condiții de concurență 
echitabile și libera circulație; consideră că 
„luarea în considerare a vieții private 
începând cu momentul conceperii” ar 
trebui să fie bazată pe principiul reducerii 
la minim a datelor, adică toate produsele 
ar trebui concepute în așa fel încât să 
necesite doar colectarea, utilizarea și 
transmiterea acelor date personale care 
sunt esențiale pentru funcționarea sa;

Or. en

Amendamentul 33
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă ca orice aplicare concretă a 
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a asigura 
certitudine juridică, condiții de concurență 
echitabile și libera circulație;

5. salută propunerea Comisiei referitoare 
la „luarea în considerare a vieții private
începând cu momentul conceperii” ca 
principiu general și invită Comisia să 
dezvolte și mai mult acest concept; în 
acest sens, subliniază necesitatea ca orice 
punere în aplicare a acestui concept să fie 
bazată pe definiții și criterii solide și 
concrete pentru a asigura certitudine 
juridică, condiții de concurență echitabile 
și libera circulație;

Or. en

Amendamentul 34
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă ca orice aplicare concretă a
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a 
asigura certitudine juridică, condiții de 
concurență echitabile și libera circulație;

5. salută importanța dată principiului 
„luării în considerare a vieții private 
începând cu momentul conceperii” și 
solicită punerea în aplicare a acestuia 
într-un mod care să asigure dreptul 
utilizatorilor la viață privată și la protecția 
datelor, certitudine juridică, condiții de 
concurență echitabile și libera circulație;

Or. en

Amendamentul 35
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă ca orice aplicare concretă a 
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a 
asigura certitudine juridică, condiții de 
concurență echitabile și libera circulație;

5. sprijină principiul „luării în considerare 
a vieții private începând cu momentul 
conceperii” și pe cel al „luării în 
considerare automate a vieții private” în 
vederea consolidării protecției autonome 
a datelor pe baza consimțământului și a 
transparenței;

Or. en

Amendamentul 36
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă ca orice aplicare concretă a 
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a asigura 
certitudine juridică, condiții de concurență 
echitabile și libera circulație;

5. recomandă ca orice aplicare concretă a 
principiului „luării în considerare a vieții 
private începând cu momentul conceperii” 
să se bazeze pe modelul UE existent, în 
ceea ce privește bunurile, pentru a asigura 
certitudine juridică, transparență, condiții 
de concurență echitabile și libera circulație;

Or. de

Amendamentul 37
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să se asigure că 
utilizatorii site-urilor de socializare 
dispun de posibilitatea de a vizualiza 
ansamblul datelor care îi privesc de pe 
aceste site-uri, fără eforturi sau costuri 
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inacceptabile;

Or. de

Amendamentul 38
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei să ia în 
considerare, în locul aplicării principiului 
responsabilității, posibilitatea sancționării 
anumitor comportamente în caz de 
încălcare a legislației UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei să ia în 
considerare, în locul aplicării principiului 
responsabilității, posibilitatea sancționării 
anumitor comportamente în caz de 
încălcare a legislației UE;

6. subliniază necesitatea asigurării unei 
puneri în aplicare adecvate, de exemplu 
prin intermediul sancționării anumitor 
comportamente în caz de încălcare a 
legislației UE,

Or. en

Amendamentul 40
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei să ia în 
considerare, în locul aplicării principiului 
responsabilității, posibilitatea sancționării
anumitor comportamente în caz de 
încălcare a legislației UE;

6. recomandă Comisiei să analizeze 
posibilele metode de sancțiune, inclusiv 
sancționarea anumitor comportamente în 
caz de încălcare a legislației UE

Or. en

Amendamentul 41
Angelika Niebler, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei să ia în considerare, 
în locul aplicării principiului 
responsabilității, posibilitatea sancționării 
anumitor comportamente în caz de 
încălcare a legislației UE;

6. recomandă Comisiei să ia în considerare 
posibilitatea sancționării anumitor 
comportamente în caz de încălcare a 
legislației UE, precum și introducerea
principiului responsabilității;

Or. en

Amendamentul 42
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă Comisiei să ia în considerare, 
în locul aplicării principiului 
responsabilității, posibilitatea sancționării 
anumitor comportamente în caz de 
încălcare a legislației UE;

6. recomandă Comisiei să ia în considerare, 
în locul aplicării principiului 
responsabilității, posibilitatea sancționării 
anumitor comportamente în caz de
încălcare a legislației UE; aceasta ar 
conduce la o mai mare armonizare a 
legislației europene din acest sector;

Or. en
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Amendamentul 43
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să revizuiască normele 
existente din punctul de vedere al 
pertinenței, al utilității, al clarității, al 
aplicabilității lor, precum și din punctul de 
vedere al competențelor, al capacității și al 
activităților întreprinse de către autorități 
pentru asigurarea aplicării legislației;

7. invită Comisia să revizuiască normele 
existente din punctul de vedere al 
pertinenței, al utilității, al clarității, al 
aplicabilității lor, precum și din punctul de 
vedere al competențelor, al capacității și al 
activităților întreprinse de către autorități 
pentru a asigura existența unei singure 
legislații cuprinzătoare privind protecția 
datelor în toate statele membre ale 
Uniunii; solicită punerea în aplicare a 
noilor măsuri legislative indiferent de 
locația geografică a operatorului de date 
sau a persoanei împuternicite de către 
operatorul de date;

Or. en

Amendamentul 44
Angelika Niebler, Herbert Reul, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să revizuiască normele 
existente din punctul de vedere al 
pertinenței, al utilității, al clarității, al 
aplicabilității lor, precum și din punctul de 
vedere al competențelor, al capacității și al 
activităților întreprinse de către autorități 
pentru asigurarea aplicării legislației;

7. invită Comisia să dezvolte și să 
consolideze normele existente din punctul 
de vedere al clarității, al aplicabilității lor, 
precum și din punctul de vedere al 
competențelor, al capacității și al 
activităților întreprinse de către autorități 
pentru asigurarea aplicării legislației;

Or. en
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Amendamentul 45
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să revizuiască normele 
existente din punctul de vedere al 
pertinenței, al utilității, al clarității, al 
aplicabilității lor, precum și din punctul de 
vedere al competențelor, al capacității și al 
activităților întreprinse de către autorități 
pentru asigurarea aplicării legislației;

7. invită Comisia să revizuiască normele 
existente din punctul de vedere al 
pertinenței, al utilității, al eficienței, al 
clarității, al aplicabilității lor, precum și din 
punctul de vedere al competențelor, al 
capacității și al activităților întreprinse de 
către autorități pentru asigurarea aplicării 
legislației;

Or. de

Amendamentul 46
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează toate entitățile implicate 
să depună eforturi pentru a stabili un 
standard comun referitor la ceea ce poate 
fi considerat ca fiind consimțământul 
unei persoane, precum și pentru a stabili 
o vârstă comună de acordare a 
consimțământului pentru utilizarea și 
transferul de date;

Or. en

Amendamentul 47
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că normele privind securitate 
a și notificarea actelor de încălcare 
securității datelor cu caracter personal din 
cadrul de reglementare a 
telecomunicațiilor, astfel cum a fost 
modificat, trebuie să se reflecte în orice 
instrument general nou pentru a garanta 
condiții de concurență echitabile și o 
protecție uniformă.

8. subliniază că normele privind securitate 
a și notificarea actelor de încălcare 
securității datelor cu caracter personal din 
cadrul de reglementare a 
telecomunicațiilor, astfel cum a fost 
modificat, trebuie să se reflecte în orice 
instrument general nou pentru a garanta 
condiții de concurență echitabile și o 
protecție uniformă pentru toți cetățenii.

Or. en

Amendamentul 48
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să accelereze adoptarea 
Comunicării privind modelul european de 
schimb de informații și planul de acțiune 
aferent, a Directivei privind utilizarea 
registrului cu numele pasagerilor în 
scopul aplicării legii (PNR European), 
Comunicarea privind protecția vieții 
private și gradul de încredere a 
utilizatorilor în Europa digitală: 
garantarea încrederii cetățenilor în noile 
servicii, precum și revizuirea Directivei 
2009/98/CE privind reutilizarea 
informațiilor din sectorul public, așa cum 
s-a angajat Comisia în programul său de 
lucru pentru 2011 și 2012;

Or. ro

Amendamentul 49
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul
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Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că orice nou instrument 
juridic ar trebui să se aplice tuturor 
operatorilor de date care utilizează datele 
cetățenilor europeni, indiferent de locul 
din interiorul sau din exteriorul UE în 
care se află acești operatori; îndeamnă 
Comisia să conlucreze cu partenerii 
internaționali, în special cu India, în 
vederea adoptării de către aceștia a unor 
norme privind protecția datelor la nivelul 
standardelor UE, precum și în vederea 
includerii standardelor UE în toate 
acordurile internaționale;

Or. en

Amendamentul 50
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută acordul semnat de curând 
privind cadrul de evaluare a impactului 
aplicațiilor RFID asupra vieții private și a 
protecției datelor, care este menit să 
asigure respectarea vieții private a 
consumatorilor înainte de introducerea 
etichetelor RFID pe piață;

Or. en

Amendamentul 51
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită Comisia să reglementeze într-o 
mai mare măsură colectarea, vânzarea și 
cumpărarea de date personale, incluzând 
aceste aspecte în domeniul de aplicare a 
oricăror noi norme privind protecția 
datelor; subliniază că aceste date nu sunt 
utilizate doar în scopuri materializate 
online, ci și pentru un marketing poștal 
direct;

Or. en

Amendamentul 52
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază că cetățenii ar trebui să-și 
poată exercita drepturile referitoare la 
datele lor personale fără niciun cost, 
poștal sau de altă natură; îndeamnă 
întreprinderile să nu adauge obstacole 
inutile în calea dreptului de a vizualiza, 
modifica sau elimina date personale;

Or. en

Amendamentul 53
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. reamintește Comisiei că nu toți 
operatorii de date sunt întreprinderi 
online; îndeamnă Comisia să se asigure 
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că noile norme privind protecția datelor 
pot fi aplicate atât pe internet, cât și în 
afara acestuia;

Or. en

Amendamentul 54
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 8e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. subliniază necesitatea acordării de 
către statele membre a unor competențe 
mai importante autorităților juridice și de 
protecție a datelor naționale în ceea ce 
privește sancționarea întreprinderilor 
pentru nerespectarea protecției datelor 
sau neaplicarea legislației privind 
protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 55
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 8f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. indică faptul că pot fi introduse acțiuni 
colective în justiție ca modalitate de 
apărare colectivă a drepturilor individuale 
referitoare la protecția datelor și de 
obținere a unor daune în urma unei 
nerespectări a legislației din acest 
domeniu; indică, totuși, că astfel de 
acțiuni în justiție trebuie să fie bine 
încadrate pentru a se evita abuzurile;
solicită Comisiei să clarifice relația dintre 
comunicarea privind protecția datelor și 
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consultarea publică în curs cu privire la 
căile de recurs colective;

Or. en

Amendamentul 56
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 8g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8g. consideră că toate transferurile de 
date personale ar trebui să facă obiectul 
unei trasabilități (a originii și a 
destinației), informațiile relevante 
trebuind fi puse la dispoziția persoanelor 
în cauză; subliniază faptul că, dacă o 
persoană dorește să modifice datele la 
nivelul unui operator de date, proprietarul 
datelor ar trebui să aibă posibilitatea de a 
transmite această cerere atât sursei 
originale a datelor, precum și tuturor 
operatorilor cărora le-au fost împărtășite 
aceste date;

Or. en

Amendamentul 57
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 8h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8h. solicită Comisiei să clarifice 
responsabilitatea juridică a operatorilor 
de date personale; subliniază că ar trebui 
clarificat dacă responsabilitatea revine 
primului operator sau ultimului operator 
cunoscut sau amândurora;
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Or. en


