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Amendamentul 165
Paul Rübig

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor)

privind protecția persoanelor fizice și 
juridice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date (Regulamentul general privind 
protecția datelor)

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. de

Amendamentul 166
Silvia-Adriana Țicău

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,

Or. en

Amendamentul 167
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Referirea 1 b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 168
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal este un drept fundamental. 
Articolul 8 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și articolul 16 alineatul (1) din 
tratat prevăd că orice persoană are dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal 
care o privesc.

(1) Protecția persoanelor fizice și juridice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal este un drept 
fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și articolul 16 alineatul (1) din 
tratat prevăd că orice persoană are dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal 
care o privesc.

Or. de

Amendamentul 169
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
este în serviciul cetățeanului; principiile și 
normele privind protecția persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal ar trebui, indiferent de 
cetățenia sau de locul de reședință al 
persoanelor fizice, să respecte drepturile și 

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
este în serviciul cetățeanului; principiile și 
normele privind protecția persoanelor 
fizice și juridice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal ar trebui, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al persoanelor fizice sau de 
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libertățile fundamentale ale acestora, în
special dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceasta ar trebui să 
contribuie la realizarea unui spațiu de 
libertate, securitate și justiție și a unei 
uniuni economice, la progresul economic și 
social, la consolidarea și convergența 
economiilor în cadrul pieței interne și la 
bunăstarea persoanelor fizice.

sediul persoanelor juridice, să respecte 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
acestora, în special dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal. Aceasta ar 
trebui să contribuie la realizarea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție și a 
unei uniuni economice, la progresul 
economic și social, la consolidarea și 
convergența economiilor în cadrul pieței 
interne și la bunăstarea persoanelor fizice.

Or. de

Amendamentul 170
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. sv

Amendamentul 171
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

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, trebuie protejate.
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Or. sv

Amendamentul 172
Amelia Andersdotter

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 garanții juridice îmbunătățite, 
fapt care va facilita libera circulație a 
datelor în cadrul Uniunii și transferul către 
țări terțe și organizații internaționale, 
asigurând, totodată, un nivel ridicat de 
protecție a datelor cu caracter personal.

Or. en

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 173
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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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 
regulamentului.

Or. en

Amendamentul 174
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Obiectivele și principiile Directivei 
95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a 
prevenit fragmentarea modului în care 
protecția datelor este pusă în aplicare în 
Uniune, incertitudinea juridică și percepția 
publică larg răspândită conform căreia 
există riscuri semnificative pentru protecția 
persoanelor fizice care au legătură, în 
special, cu activitatea online. Diferențele 
dintre nivelurile de protecție a drepturilor 
și libertăților persoanelor fizice, în special 
a dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în 
statele membre pot împiedica libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune. Aceste diferențe pot 
constitui, prin urmare, un obstacol în 
desfășurarea de activități economice la 
nivelul Uniunii, pot denatura concurența și 
pot împiedica autoritățile să îndeplinească 

(7) Obiectivele și principiile Directivei 
95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a 
prevenit fragmentarea modului în care 
protecția datelor este pusă în aplicare în 
Uniune, incertitudinea juridică și percepția 
publică larg răspândită conform căreia 
există riscuri semnificative pentru protecția 
persoanelor fizice care au legătură, în 
special, cu activitatea online. Diferențele 
dintre nivelurile de protecție a drepturilor 
și libertăților persoanelor fizice, în special 
a dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în 
statele membre pot împiedica libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune și pot genera incertitudine 
juridică în ceea ce privește respectarea 
dreptului fundamental la viață privată și 
la protecția datelor. Aceste diferențe pot 
constitui, prin urmare, un obstacol în 
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responsabilitățile care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii. Această diferență între 
nivelurile de protecție este cauzată de 
existența unor deosebiri în ceea ce privește 
transpunerea și aplicarea Directivei 
95/46/CE.

desfășurarea de activități economice la 
nivelul Uniunii, pot denatura concurența și 
pot împiedica autoritățile să îndeplinească 
responsabilitățile care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii. Această diferență între 
nivelurile de protecție este cauzată de 
existența unor deosebiri în ceea ce privește 
transpunerea și aplicarea Directivei 
95/46/CE.

Or. en

Justificare

Diferențele dintre nivelurile de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, în 
special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în statele membre pot împiedica libera circulație a 
datelor cu caracter personal în întreaga Uniune și pot genera incertitudine juridică în ceea 
ce privește dreptul fundamental la viață privată și la protecția datelor.

Amendamentul 175
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Obiectivele și principiile Directivei 
95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a 
prevenit fragmentarea modului în care 
protecția datelor este pusă în aplicare în 
Uniune, incertitudinea juridică și percepția 
publică larg răspândită conform căreia 
există riscuri semnificative pentru protecția 
persoanelor fizice care au legătură, în 
special, cu activitatea online. Diferențele 
dintre nivelurile de protecție a drepturilor 
și libertăților persoanelor fizice, în special 
a dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în 
statele membre pot împiedica libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune. Aceste diferențe pot 
constitui, prin urmare, un obstacol în 

(7) Obiectivele și principiile Directivei 
95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a 
prevenit fragmentarea modului în care 
protecția datelor este pusă în aplicare în 
Uniune, incertitudinea juridică și percepția 
publică larg răspândită conform căreia 
există riscuri semnificative pentru protecția 
persoanelor fizice care au legătură, în 
special, cu activitatea online. Diferențele 
dintre nivelurile de protecție a drepturilor 
și libertăților persoanelor fizice, în special 
a dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în 
statele membre pot împiedica libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune și conduc în mod 
inevitabil la încălcări ale dreptului 
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desfășurarea de activități economice la 
nivelul Uniunii, pot denatura concurența și 
pot împiedica autoritățile să îndeplinească 
responsabilitățile care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii. Această diferență între 
nivelurile de protecție este cauzată de 
existența unor deosebiri în ceea ce privește 
transpunerea și aplicarea Directivei 
95/46/CE.

fundamental la viață privată și la 
protecția datelor. Aceste diferențe pot 
constitui, prin urmare, un obstacol în 
desfășurarea de activități economice la 
nivelul Uniunii, pot denatura concurența și 
pot împiedica autoritățile să îndeplinească 
responsabilitățile care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii. Această diferență între 
nivelurile de protecție este cauzată de 
existența unor deosebiri în ceea ce privește 
transpunerea și aplicarea Directivei 
95/46/CE.

Or. en

Justificare

Aplicarea fără coerență a legislației privind protecția datelor conduce în mod inevitabil la 
restricții privind drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Amendamentul 176
Amelia Andersdotter

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.

Or. en
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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.

Amendamentul 177
Paul Rübig

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 ar trebui 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 și juridice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie asigurată în 
întreaga Uniune.

Or. de

Amendamentul 178
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Protecția efectivă a datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune necesită nu 
numai consolidarea și detalierea drepturilor 

(9) Protecția efectivă a datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune necesită nu 
numai consolidarea și detalierea drepturilor 
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persoanelor vizate și a obligațiilor celor 
care prelucrează și decid prelucrarea 
datelor cu caracter personal, ci și 
competențe echivalente pentru 
monitorizarea și asigurarea conformității 
cu normele de protecție a datelor cu 
caracter personal și sancțiuni echivalente 
pentru autorii infracțiunilor în statele 
membre.

persoanelor vizate și a obligațiilor celor 
care prelucrează și decid prelucrarea 
datelor cu caracter personal, ci și 
competențe echivalente și capacitate 
tehnică și operațională pentru 
monitorizarea și asigurarea conformității 
cu normele de protecție a datelor cu 
caracter personal și sancțiuni echivalente 
pentru autorii infracțiunilor în statele 
membre.

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere solide, independente reprezintă una dintre condițiile necesare 
pentru o protecție eficientă a datelor. Acestea ar trebui să nu fie influențate din exterior, 
astfel cum a fost confirmat de CEJ (C-518/07 și C-614/10), și ar trebui să dispună de 
resursele necesare – financiare și umane – pentru a asigura aplicarea legislației privind 
protecția datelor. Aceste schimbări urmăresc să asigure autorităților de supraveghere 
independența și resursele de care au nevoie pentru a proteja în mod eficace dreptul 
fundamental la protecția datelor.

Amendamentul 179
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr
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Amendamentul 180
Amelia Andersdotter

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 
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.

(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 
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 unice,
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 
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privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Excepțiile pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderi mici și mijlocii ar trebui acordate 
doar atunci când este necesar. De asemenea, acestea ar trebui puse în aplicare într-un mod 
care să nu submine nici predictibilitatea și securitatea juridică pentru cetățeni și nici piața 
unică pentru întreprinderi.

Amendamentul 181
András Gyürk

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 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.

Or. en

Amendamentul 182
Rachida Dati

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 

(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 
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prelucrării datelor cu caracter personal, 
sancțiuni echivalente în toate statele 
membre, precum și cooperarea efectivă a 
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 prezentei 
directive. 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.

prelucrării datelor cu caracter personal, 
sancțiuni echivalente în toate statele 
membre, precum și cooperarea efectivă a 
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, în acord cu părțile interesate. 
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.

Or. fr

Justificare

Utilizarea derogărilor implică un risc de opacitate care trebuie evitat prin garantarea 
faptului că elaborarea acestora se va face în colaborare strânsă cu cei care vor face obiectul 
lor.

Amendamentul 183
Paul Rübig

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, 

(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, 
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întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
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.

întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament ar trebui să poată fi invocată în 
egală măsură.

Or. de

Amendamentul 184
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 185
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii, care fac obiectul 
Regulamentului (CE) nr. 45/200145, și 
nici la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către statele membre atunci 
când desfășoară activități legate de 
politica externă și de securitate comună a 
Uniunii.

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale și nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii.

Or. en

Justificare

Logica prezentată de Comisie atunci când propune un regulament – și anume, necesitatea 
unei abordări consistente privind protejarea dreptului fundamental la viață privată – este 
contrazisă de această serie foarte largă de excepții. În consecință, pentru consecvență, aceste 
excepții trebuie eliminate. A se vedea, de asemenea, modificarea propusă la articolul 2.

Amendamentul 186
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și libera circulație a 
acestor date fac obiectul unui instrument 
juridic specific la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, prezentul regulament nu ar trebui 
să se aplice activităților de prelucrare în 

(16) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile publice 
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor și libera circulație a acestor date 
fac obiectul unui instrument juridic specific 
la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
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aceste scopuri. Cu toate acestea, datele 
prelucrate de către autoritățile publice în 
temeiul prezentului regulament, în cazul în 
care sunt utilizate în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor ar trebui să fie reglementate de 
un instrument juridic mai specific la 
nivelul Uniunii (Directiva XX/YYY).

activităților de prelucrare în aceste scopuri. 
Cu toate acestea, datele prelucrate de către 
autoritățile publice în temeiul prezentului 
regulament, în cazul în care sunt utilizate 
în scopul prevenirii, identificării, 
investigării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor 
ar trebui să fie reglementate de un 
instrument juridic mai specific la nivelul 
Uniunii (Directiva XX/YYY).

Or. en

Justificare

Clarificare în conformitate cu modificarea propusă la articolul 2.

Amendamentul 187
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Limitele de răspundere ale Directivei 
2000/31/CE privind comerțul electronic 
au caracter orizontal și, prin urmare, se 
aplică activităților relevante ale tuturor 
furnizorilor de servicii ale societății 
informaționale. Prezentul regulament 
stabilește normele privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în timp ce 
Directiva privind comerțul electronic 
prevede condițiile în care un furnizor de 
servicii de informații este răspunzător 
pentru încălcarea legii de către un terț. 
Din motive de securitate juridică pentru 
cetățenii și întreprinderile europene, 
rolurile clare și distincte ale celor două 
instrumente trebuie respectate cu strictețe.
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării Directivei 2000/31/CE, în 
special normelor privind răspunderea 
furnizorilor intermediari de servicii 
prevăzute la articolele 12-15 din directiva 
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menționată.

Or. en

Justificare

Din motive de securitate juridică pentru cetățenii și întreprinderile europene, delimitarea 
rolurilor între prezentul regulament și Directiva 2000/31/CE ar trebui să fie cât mai clară 
posibil.

Amendamentul 188
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se determina dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată ca 
„monitorizare a comportamentului” 
persoanelor vizate, ar trebui să se analizeze 
dacă persoanele fizice sunt urmărite pe 
internet cu tehnici de prelucrare a datelor 
care constau în aplicarea unui „profil” unei 
persoane fizice, în special în scopul de a 
lua decizii cu privire la aceasta sau de a 
analiza sau de a face previziuni referitoare 
la preferințele personale, comportamentele 
și atitudinile acesteia.

(21) Pentru a se determina dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată ca 
„monitorizare a comportamentului” 
persoanelor vizate, ar trebui să se analizeze 
dacă persoanele fizice sunt urmărite cu 
intenția de a utiliza sau eventualitatea 
unei utilizări ulterioare a tehnicilor de 
prelucrare a datelor care constau în 
aplicarea unui „profil”, în special în scopul 
de a lua decizii cu privire la aceasta sau de 
a analiza sau de a face previziuni 
referitoare la preferințele personale, 
comportamentele și atitudinile acesteia.

Or. en

Justificare

Urmărirea nu se desfășoară neapărat pe internet (de exemplu, urmărire cu „CCTV 
inteligent” a clienților dintr-un mall sau urmărire cu ajutorul etichetelor RFID), eliminând 
astfel cuvintele „pe internet”, asigură neutralitatea tehnologică. În plus, colectarea datelor și 
utilizarea acestora pentru crearea de profiluri nu sunt necesare simultan. Datele pot fi 
colectate pentru un anumit scop în primă instanță și apoi, ar putea fi utilizate pentru crearea 
de profiluri.
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Amendamentul 189
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate fie de către operator, fie de către 
orice altă persoană în scopul identificării 
persoanei fizice respective. Principiile 
protecției datelor nu ar trebui să se aplice 
datelor anonimizate astfel încât persoana 
vizată să nu mai fie identificabilă, luând în 
considerare pe deplin „stadiul actual al 
tehnologiei” și tendințele tehnologice.

Or. en

Justificare

Termenul „persoană vizată” nu este definit prea restrictiv. Regulamentul ar trebui să se 
aplice în mod evident datelor care permit doar „individualizarea” și ar trebui să fie clar 
faptul că identificatorii online ar trebui să fie considerați în majoritatea cazurilor date cu 
caracter personal. Deoarece tehnologia avansează în mod constant, atacurile de 
dezanonimizare vor deveni tot mai sofisticate. Existența unor definiții cuprinzătoare ale 
termenilor„date cu caracter personal” și „persoană vizată” este importantă pentru protecția 
dovezilor viitoare.

Amendamentul 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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. 

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

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 în mod rezonabil fie de 
către operator, fie de către orice altă 
persoană fizică sau juridică în scopul 
identificării persoanei fizice respective și 
(ii) probabilitatea rezonabilă 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 cu 
ajutorul datelor.

Or. en

Amendamentul 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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.

Or. en

Amendamentul 192
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 24
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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 
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.

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu unul 
sau mai mulți identificatori online 
furnizați de dispozitivele, aplicațiile, 
instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi 
adresele IP, identificatorii cookie sau alți 
identificatori unici. Deoarece acești 
identificatori lasă urme și pot fi utilizați 
pentru a individualiza persoane fizice, 
prezentul regulament ar trebui să fie 
aplicabil prelucrării care implică astfel de 
date, cu excepția cazului în care acești 
identificatori nu au legătură în mod 
demonstrabil cu persoane fizice, precum, 
de exemplu, adresele IP ale serverelor 
web și, astfel, nu pot fi considerate „date 
cu caracter personal” astfel cum sunt 
definite la articolul 4 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o bună protecție, este important ca termenii „date personale” și „persoană 
vizată” să nu fie definite prea restrictiv. Identificatorii online ar trebui să fie considerați în 
majoritatea cazurilor date cu caracter personal. Propunerea Comisiei reduce în mod 
semnificativ aplicabilitatea principiilor privind protecția datelor în cazul unor astfel de 
identificatori online. Modificarea propusă clarifică faptul că acești identificatori ar trebui 
considerați date cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează că nu sunt 
date cu caracter personal.

Amendamentul 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, 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.

Or. en

Amendamentul 194
Silvia-Adriana Țicău

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 
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.

(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 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici pot să nu fie considerați neapărat 
ca atare date cu caracter personal dacă 
informațiile prelucrate nu pot fi utilizate 
pentru a individualiza persoana.

Or. en

Justificare

Imediat ce informațiile permit operatorului de date să identifice o persoană, informațiile ar 
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trebui să fie considerate date cu caracter personal.

Amendamentul 195
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație, 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. Consimțământul explicit 
ar trebui facilitat într-un mod eficient 
prin informații ușor de utilizat cu privire 
la tipurile de prelucrare de realizat. Prin 
urmare, absența unui răspuns, simpla 
utilizare a unui serviciu sau inacțiunea, 
precum căsuțele bifate în prealabil fără 
opțiune de debifare, 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.

Or. en
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Justificare

Consimțământul explicit depinde de disponibilitatea gratuită a informațiilor pentru persoana 
vizată, într-un format accesibil. În plus, principiul conform căruia un consimțământ nu poate 
rezulta ca urmare a inacțiunii, precum neeliminarea căsuțelor bifate în prealabil, trebuie 
consolidat.

Amendamentul 196
Paul Rübig

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.

Consimțământul ar trebui acordat prin 
orice metodă corespunzătoare care permite 
manifestarea liberă, specifică și informată a 
voinței persoanei vizate, fie printr-o 
declarație, fie prin orice act 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, cum ar fi setările corespunzătoare 
ale unui browser, 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 poate reprezenta un consimțământ 
valid, în cazul în care din evaluarea 
impactului asupra protecției datelor nu 
rezultă că un consimțământ expres este 
necesar. Consimțământul ar trebui să 
vizeze toate activitățile de prelucrare 
efectuate în același scop sau în aceleași 
scopuri. În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate trebuie acordat în urma 
unei cereri electronice, aceasta trebuie să 
fie clară și concisă și să nu perturbe în mod 
inutil utilizarea serviciului pentru care se 
acordă consimțământul.
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Or. de

Justificare

Cu cât consecințele prelucrării datelor sunt mai mici, cu atât mai mici ar trebui să fie și 
cerințele legate de acordarea consimțământului. În principiu, nu ar trebui să existe 
necesitatea de a obține consimțământul explicit, acesta fiind așadar necesar doar în acele 
cazuri în care, din evaluarea impactului asupra protecției datelor, rezultă că un astfel de 
consimțământ explicit este necesar. Și acordul dat prin setările corespunzătoarele ale unui 
browser trebuie considerat o acțiune în conformitate cu articolul 7 alineatul (1b).

Amendamentul 197
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație, 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. Consimțământul explicit 
ar trebui facilitat într-un mod eficient 
prin informații ușor de utilizat cu privire 
la tipurile de prelucrare de realizat. Prin 
urmare, absența unui răspuns, simpla 
utilizare a unui serviciu sau inacțiunea, 
precum căsuțele bifate în prealabil fără 
opțiune de debifare, 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 
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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.

Or. en

Justificare

Consimțământul explicit depinde de disponibilitatea gratuită a informațiilor la persoana 
vizată într-un format accesibil. De asemenea, este necesară consolidarea principiului 
conform căruia un consimțământ nu poate rezulta ca urmare a inacțiunii, precum 
neeliminarea căsuțelor bifate în prealabil.

Amendamentul 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(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 



PE502.053v01-00 28/145 AM\922340RO.doc

RO

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.

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.

Or. en

Amendamentul 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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).

Or. en

Amendamentul 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(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; informații privind înscrierea 
persoanei fizice pentru acordarea de 
servicii medicale; informații privind plățile 
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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 
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.

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 informație 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 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.

Or. en

Justificare

Datele privind sănătatea includ date cu caracter personal obținute din eșantioane biologice 
pentru testare, mai curând decât din eșantioane biologice ca atare.

Amendamentul 201
Jens Rohde

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 

(26) Datele cu caracter personal, inclusiv 
informațiile genetice, referitoare la 
sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
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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 
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.

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 informație 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 
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.

Or. en

Justificare

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Amendamentul 202
Giles Chichester

Propunere de regulament
Considerentul 27



AM\922340RO.doc 31/145 PE502.053v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Sediul principal al unui operator din 
Uniune, inclusiv al unui operator care are 
și calitatea de persoană împuternicită de 
către operator, 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 care nu are și calitatea de 
operator ar trebui să fie locul în care se 
află administrația centrală a acestuia în 
Uniune.

Or. en

Justificare

În cazul unui operator care are și calitatea de persoană împuternicită de către operator nu 
este tocmai rațional să se aplice diferite teste pentru a se stabili care este autoritatea de 
reglementare în a cărei rază de competență este cuprinsă respectiva organizație.  Prezentul 
amendament urmărește să le asigure unor astfel de operatori capacitatea de a beneficia pe 
deplin de ghișeul unic.

Amendamentul 203
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 27
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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.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Un grup de întreprinderi ar trebui să
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 

(28) Un grup de întreprinderi ar trebui să
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 
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în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal.

în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal. Un grup de întreprinderi poate 
desemna un singur sediu principal în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 205
Amelia Andersdotter

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. 
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 
cazul, dacă referința nu a fost inclusă.

Or. en

Justificare

O atenție deosebită în ceea ce privește tratarea datelor cu caracter personal ale copiilor nu 
ar trebui utilizată sau să fie utilizabilă ca mijloc de diminuare a protecției datelor cu caracter 
personal la modul mai general.

Amendamentul 206
Marian Harkin, Seán Kelly
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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.

Or. en

Amendamentul 207
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Amendamentul 208
Paul Rübig

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.

eliminat

Or. de

Justificare

Cu cât consecințele prelucrării datelor sunt mai mici, cu atât mai mici ar trebui să fie și 
cerințele legate de acordarea consimțământului. În principiu, nu ar trebui să existe 
necesitatea de a obține consimțământul explicit, acesta fiind așadar necesar doar în acele 
cazuri în care, din evaluarea impactului asupra protecției datelor, rezultă că un astfel de 
consimțământ explicit este necesar. Și acordul dat prin setările corespunzătoarele ale unui 
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browser trebuie considerat o acțiune în conformitate cu articolul 7 alineatul (1b).

Amendamentul 209
Silvia-Adriana Țicău

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, nici ca generator de 
mai multe date de prelucrat decât ar fi 
fost cazul în caz contrar.

Or. en

Amendamentul 210
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

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 ca o 
solicitare a unei identificări pozitive a 
persoanelor vizate decât dacă este 
necesar.

Or. en

Justificare

Este important ca aceste obligații să nu aibă un efect negativ de generare a mai multor date 
de prelucrat decât ar fi fost necesar în caz contrar.

Amendamentul 211
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alege și ulterior nu poate să refuze sau 
să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată. De asemenea, 
consimțământul nu ar trebui să constituie 
un temei juridic pentru prelucrarea 
datelor, în cazul în care persoana vizată 
nu dispune de un acces distinct la servicii 
echivalente. Configurațiile implicite, 
precum căsuțele bifate în prealabil, 
neexprimarea niciunei opțiuni sau simpla 
utilizare a unui serviciu nu presupun 
acordarea consimțământului 
Consimțământul poate fi obținut doar 
pentru prelucrarea care este legală și 
astfel, neexcesivă în raport cu scopul său. 
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Prelucrarea unor date disproporționate 
nu poate fi legitimată prin obținerea 
consimțământului.

Or. en

Justificare

Vizează evitarea situațiilor în care operatorii încearcă să obțină consimțământul pentru 
prelucrarea care este vădit disproporțională. Aceasta ar trebui să confere autorităților de 
reglementare și judecătorilor un acces la dezbaterea corectitudinii fundamentale mai curând 
decât a corectitudinii procedurale. O astfel de privire dincolo de normele procedurale poate 
fi, de asemenea, întâlnită în legislația contractuală generală, în care principiile precum 
„buna-credință”, caracterul convenabil și corectitudinea guvernează în ultimă instanță 
relațiile între părți în cazurile în care termenii specifici ai contractului încalcă aceste 
principii.

Amendamentul 212
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

De asemenea, consimțământul nu ar 
trebui să constituie un temei juridic 
pentru prelucrarea datelor, în cazul în 
care persoana vizată nu dispune de un 
acces distinct la servicii echivalente. 
Configurațiile implicite, precum căsuțele 
bifate în prealabil, neexprimarea niciunei 
opțiuni sau simpla utilizare a unui 
serviciu nu presupun acordarea 
consimțământului Consimțământul poate 
fi obținut doar pentru prelucrarea care 
este legală și astfel, neexcesivă în raport 
cu scopul său. Prelucrarea unor date 
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disproporționate nu poate fi legitimată 
prin obținerea consimțământului.

Or. en

Justificare

Operatorul nu încearcă să obțină consimțământul pentru prelucrarea care este vădit 
disproporțională. Aceasta ar trebui să confere autorităților de reglementare și judecătorilor 
un acces la dezbaterea corectitudinii fundamentale mai curând decât a corectitudinii 
procedurale.

Amendamentul 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Păstrarea considerentului 34 nu este în acord cu schimbările făcute la articolul 7.4.

Amendamentul 214
Paul Rübig

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 personal ale angajaților sunt 
prelucrate de către angajator în contextul 
ocupării unui loc de muncă. În cazul în 
care operatorul este o autoritate publică, 
nu ar exista un dezechilibru decât în ceea 
ce privește operațiuni specifice de 
prelucrare a datelor în cadrul cărora 
autoritatea publică poate impune o 
obligație în temeiul competențelor sale 
publice relevante, iar consimțământul nu 
poate fi considerat ca fiind acordat în mod 
liber, ținându-se cont de interesul 
persoanei vizate.

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care nu a fost acordat de bună 
voie.

Or. de

Justificare

Diferențele de dimensiune, respectiv dezechilibrul nu influențează automat caracterul liber al 
consimțământului și, prin urmare, nu ar trebui să fie determinante pentru definiția 
consimțământului. Simpla invocare a unui dezechilibru implică riscul de incertitudine în 
relațiile juridice, care trebuie evitat. Prin urmare, ar trebui să fie suficientă referirea la 
caracterul liber al consimțământului; reglementarea oferă suficientă flexibilitate pentru a lua 
în considerare și a evalua diferitele situații în cadrul analizei unui caz individual.  
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Amendamentul 215
Angelika Niebler

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 
personal ale angajaților sunt prelucrate 
de către angajator în contextul ocupării 
unui loc de muncă. În cazul în care 
operatorul este o autoritate publică, nu ar 
exista un dezechilibru decât în ceea ce 
privește operațiuni specifice de prelucrare a 
datelor în cadrul cărora autoritatea publică 
poate impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

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

Or. de

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 216
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă sau atunci când un operator 
are o putere de piață semnificativă în ceea 
ce privește anumite produse sau servicii și 
atunci când aceste produse sau servicii 
sunt oferite cu condiția consimțământului 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal sau atunci când o schimbare 
unilaterală și neesențială în termeni de 
servicii nu îi oferă persoanei vizate nicio 
opțiune în afară de acceptarea schimbării 
sau abandonarea unei resurse online în 
care au investit o perioadă considerabilă 
de timp. În cazul în care operatorul este o 
autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 217
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă sau atunci când un operator 
are o putere de piață semnificativă în ceea 
ce privește anumite produse sau servicii și 
atunci când aceste produse sau servicii 
sunt oferite cu condiția consimțământului 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal sau atunci când o schimbare 
unilaterală și neesențială în termeni de 
servicii nu îi oferă persoanei vizate nicio 
opțiune în afară de acceptarea schimbării 
sau abandonarea unei resurse online în 
care au investit o perioadă considerabilă 
de timp. În cazul în care operatorul este o 
autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
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networks.

Amendamentul 218
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în conformitate cu o obligație 
legală a operatorului sau în cazul în care 
prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public 
sau în exercitarea autorității publice, 
prelucrarea ar trebui să aibă un temei 
juridic în dreptul Uniunii sau în legislația 
unui stat membru care îndeplinește 
cerințele prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, pentru 
orice limitare a drepturilor și libertăților. 
De asemenea, este de competența dreptului 
Uniunii sau a legislației naționale să 
determine dacă operatorul care îndeplinește 
o sarcină de interes public sau în 
exercitarea autorității publice ar trebui să 
fie o administrație publică sau altă 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat, cum ar fi o asociație 
profesională.

(36) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în conformitate cu o obligație 
legală a operatorului sau în exercitarea 
autorității publice, prelucrarea ar trebui să 
aibă un temei juridic în dreptul Uniunii sau 
în legislația unui stat membru care 
îndeplinește cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, pentru orice limitare a 
drepturilor și libertăților. De asemenea, 
este de competența dreptului Uniunii sau a 
legislației naționale să determine dacă 
operatorul care îndeplinește o sarcină în 
exercitarea autorității publice ar trebui să 
fie o administrație publică sau altă 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat, cum ar fi o asociație 
profesională.

Or. en

Justificare

Eliminarea adaugă claritate textului. Considerând textul de la acest moment, se pare că 
acesta implică faptul că există sarcini neobligatorii de prelucrare a datelor care ar putea 
avea o bază legală în legislația UE. Fie prelucrarea este mandatată de legislația UE și este 
obligatorie sau nu, caz în care nu este autorizată și trebuie să fie în afara sferei de aplicare a 
acestei excepții.

Amendamentul 219
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Aceste sarcini realizate în interesul 
public sau în vederea exercitării 
autorității oficiale includ prelucrarea 
datelor personale pentru gestionarea și 
funcționarea autorităților respective.

Or. en

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 vederea exercitării autorității 
publice.

Amendamentul 220
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Amendamentul 221
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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. 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, 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 222
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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



PE502.053v01-00 48/145 AM\922340RO.doc

RO

de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Or. en

Amendamentul 223
Amelia Andersdotter

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. 
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.

(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. 
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.

Or. en

Justificare

Această modificare reflectă modificările propuse la articolul 6.

Amendamentul 224
Silvia-Adriana Țicău
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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. 
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.

(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. 
În cazul în 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.

Or. en

Amendamentul 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 

(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 
care celălalt scop nu este compatibil cu 
scopul inițial în care datele sunt colectate, 
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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.

operatorul ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 226
Alejo Vidal-Quadras

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 operatorii sistemelor 
electrice sau 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 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.

Or. en

Amendamentul 227
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 41

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 explicit și 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.

Or. en

Justificare

Această modificare pare să clarifice și să restrângă sfera de aplicare a acestei excepții.

Amendamentul 228
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 41

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, 

(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 și în cunoștință de 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 229
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor sensibile în scopuri de cercetare istorice, statistice și științifice nu este 
atât de urgentă sau obligatorie ca protecția socială sau a sănătății publice. În consecință, nu 
este necesară introducerea unei excepții bazate pe legislația națională, care le-ar situa la 
același nivel cu celelalte justificări enumerate, fapt care riscă subminarea drepturilor 
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fundamentale, a siguranței juridice și a pieței unice.

Amendamentul 230
Amelia Andersdotter

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, niciun aspect din 
prezentul regulament nu poate fi 
interpretat de operatorul de date ca 
obligație 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. Dacă este posibil ca 
persoana vizată să furnizeze aceste date, 
operatorii nu ar trebui să poată invoca o 
lipsă de informații pentru a refuza o 
cerere de acces.

Or. en

Justificare

Modificarea clarifică textul propus de Comisie.

Amendamentul 231
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Dacă datele prelucrate de către un (45) Dacă datele prelucrate de către un 
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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.

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 invocă 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 de acces.

Or. en

Amendamentul 232
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a solicita, în mod gratuit, 
în special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu se conformează cererii 
persoanei vizate, să motiveze acest refuz.

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a obține, în mod gratuit, în 
special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu poate să se conformeze 
cererii persoanei vizate, să motiveze acest 
refuz.

Or. en
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Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Amendamentul 233
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Amendamentul 234
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Informațiile în legătură cu prelucrarea (49) Informațiile în legătură cu prelucrarea 
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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.

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, în conformitate 
cu dispozițiile prezentului regulament, 
cum ar fi, ulterior consimțământului 
persoanei vizate, persoana vizată ar trebui 
informată atunci când datele sunt divulgate 
pentru prima dată destinatarului.

Or. en

Amendamentul 235
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Cu toate acestea, nu este necesară 
impunerea obligației respective în cazul în 
care persoana vizată dispune deja de aceste 
informații sau în cazul în care înregistrarea 
sau divulgarea datelor este prevăzută în 
mod expres de lege sau în cazul în care 
informarea persoanei vizate se dovedește 
imposibilă sau implică eforturi 
disproporționate. Acesta din urmă ar 
putea fi cazul în special atunci când 
prelucrarea se efectuează în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică; 
în această privință, pot fi luate în 
considerare numărul persoanelor vizate, 
vechimea datelor și măsurile 
compensatorii adoptate.

(50) Cu toate acestea, nu este necesară 
impunerea obligației respective în cazul în 
care persoana vizată dispune deja de aceste 
informații sau în cazul în care înregistrarea 
sau divulgarea datelor este prevăzută în 
mod expres de lege sau în cazul în care 
informarea persoanei vizate se dovedește 
imposibilă sau implică eforturi 
disproporționate.

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
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their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Amendamentul 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 să 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 și, în special, drepturilor de 
autor care asigură protecția programelor 
software. Cu toate acestea, considerațiile 
de mai sus nu ar trebui să aibă drept 
rezultat refuzul de a furniza toate 
informațiile persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 237
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, 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, precum în legătură cu 
drepturile de autor care asigură protecția 
programelor software. Cu toate acestea, 
considerațiile de mai sus nu ar trebui să
aibă drept rezultat refuzul de a furniza toate 
informațiile persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Drepturile persoanei vizate sunt indispensabile pentru împuternicirea persoanelor vizate să 
ia protecția datelor personale sub răspunderea lor și să își facă respectate drepturile față de 
operatori. Aceasta este una dintre pârghiile pentru a face operatorii responsabili. Din acest 
motiv, drepturile de informare, acces, rectificare, eliminare și portabilitate a datelor ar trebui 
consolidate pentru a permite utilizatorilor să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu datele lor și să 
își exercite controlul asupra lor. Excepțiile și exceptările ar trebui să fie foarte limitate. 
Această modificare are ca scop clarificarea intenției din spatele propunerii Comisiei.

Amendamentul 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Propunere de regulament
Considerentul 52

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 produsului sau al serviciului 
furnizat sau, în caz contrar, în contextul 
legăturii dintre operator și persoana 
vizată și sensibilitatea datelor cu caracter 
personal, prelucrate 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, nici să fie forțat să 
colecteze datele cu caracter personal în 
scopul exclusiv de a fi în măsură să 
reacționeze la cereri potențiale.

Or. en

Justificare

În unele cazuri, respectarea unei cerințe privind dreptul de acces va avea drept consecință 
faptul că operatorul de date va trebui să colecteze (mai multe) date din partea persoanei 
vizate în vederea respectării cererii. În conformitate cu principiul minimizării datelor, 
această posibilă consecință ar trebui evitată.

Amendamentul 239
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 52

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 

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a verifica 
autenticitatea unei cereri de acces a unei 
persoane, 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 



PE502.053v01-00 60/145 AM\922340RO.doc

RO

în scopul exclusiv de a fi în măsură să 
reacționeze la cereri potențiale.

în măsură să reacționeze la cereri 
potențiale.

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Amendamentul 240
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate 
ar trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 
care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește 

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

lucru este prevăzut de lege sau în cazul în 
care există un motiv pentru a restricționa 
prelucrarea datelor, în loc ca acestea să fie 
șterse.

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Amendamentul 241
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de 
ștergere ar trebui, de asemenea, să fie 
extins astfel încât un operator care a făcut 
publice date cu caracter personal ar trebui 
să aibă obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a
șterge” în mediul online ar trebui, de 
asemenea, să fie extins astfel încât un 
operator care a făcut publice date cu 
caracter personal să aibă obligația de a 
informa terții cu privire la cererea de 
ștergere din partea persoanei vizate. 



PE502.053v01-00 62/145 AM\922340RO.doc

RO

vizată le solicită să șteargă orice linkuri
către datele cu caracter personal 
respective sau copii sau reproduceri ale 
acestora. În scopul asigurării acestor 
informații, operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, în ceea ce privește datele de a 
căror publicare este responsabil. În 
legătură cu publicarea datelor cu caracter 
personal de către un terț, operatorul ar 
trebui să fie considerat responsabil de 
publicare, în cazul în care acesta a autorizat 
publicarea de către terț.

Operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Amendamentul 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 
aibă dreptul, în cazul în care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate prin 
mijloace electronice într-un format 
structurat și utilizat în mod curent, de a 
obține, de asemenea, o copie a datelor care 
le privesc într-un format electronic utilizat 
în mod curent. Persoana vizată ar trebui, de 
asemenea, să fie autorizată să transmită 
datele respective, pe care le-a furnizat, 

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 
aibă dreptul, în cazul în care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate prin 
mijloace electronice de a obține, gratuit, de 
asemenea, o copie a datelor care le privesc 
într-un format electronic, interoperabil și 
structurat utilizat în mod curent. Persoana 
vizată ar trebui, de asemenea, să fie 
autorizată să transmită datele respective, pe
care le-a furnizat, dintr-o aplicație 
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dintr-o aplicație automată, cum ar fi o rețea 
socială, către alta. Aceasta ar trebui să se 
aplice în cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele sistemului de prelucrare 
automată, pe baza consimțământului său
sau în cadrul executării unui contract.

automată, cum ar fi o rețea socială, către 
alta. Furnizorii de servicii ale societății 
informaționale nu ar trebui să transmită 
datele obligatorii pentru furnizarea 
serviciilor lor. Rețelele sociale ar trebui 
încurajate pe cât posibil să stocheze date 
astfel încât să permită o portabilitate 
eficientă a datelor pentru persoanele 
vizate.

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Amendamentul 243
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată ar trebui 
să aibă gratuit dreptul la opoziție cu privire 
la o astfel de prelucrare, care să poată fi 
invocat cu ușurință și în mod efectiv.

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată ar trebui 
să aibă gratuit dreptul la opoziție cu privire 
la o astfel de prelucrare în avans, care să 
poată fi invocat cu ușurință și în mod 
efectiv.

Or. en
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Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Amendamentul 244
Jens Rohde

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) Crearea de profiluri incorecte sau 
discriminatorii este interzisă. După cum 
este definită la articolul 5 alineatul (2) din 
Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale, decizia la care se face 
referire la articolul 20 din prezentul 
regulament este „incorectă” dacă:

(a) este contrară cerințelor diligenței 
profesionale și
(b) denaturează sau poate denatura 
semnificativ comportamentul economic cu 
privire la un produs (sau serviciu) al 
consumatorului mediu la care ajunge sau 
căruia îi este adresat sau al membrului 
mediu al unui grup în cazul în care o 
practică comercială este orientată către 
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un grup particular de consumatori.
Orientarea privind Directiva privind 
practicile comerciale neloiale emisă de 
Comisia Europeană și autoritățile 
naționale de punere în aplicare oferă 
clarificări suplimentare pentru această 
definiție.

Or. en

Amendamentul 245
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor. 
Cu toate acestea, orice 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. În special, o astfel de prelucrare 
nu ar trebui să conducă niciodată, 
intenționat sau nu, la discriminarea 
persoanelor vizate pe baza rasei sau a 
originii etnice, a opțiunilor politice, a 
religiei sau a credinței, a apartenenței 
sindicale sau a orientării sexuale. Având 
în vedere riscul de discriminare, o astfel 
de prelucrare nu ar trebui să fie utilizată 
pentru a prezice caracteristici foarte rare.
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Or. en

Justificare

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Amendamentul 246
Paul Rübig

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 

(58) Orice persoană fizică sau juridică 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 
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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.

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.

Or. de

Amendamentul 247
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere sau 
ale dreptului la portabilitatea datelor, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 
publică, inclusiv protecția vieții oamenilor, 
în special ca răspuns la dezastre naturale 
sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor sau a încălcării eticii în cazul 
profesiunilor reglementate, alte interese 
publice ale Uniunii sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, sau protecția persoanei 
vizate sau a drepturilor și libertăților unor 
terți. Aceste restricții ar trebui să fie 
conforme cu cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere sau 
ale dreptului la portabilitatea datelor, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este strict necesar și proporțional într-o 
societate democratică pentru a se garanta 
siguranța publică, inclusiv protecția vieții 
oamenilor, în special ca răspuns la dezastre 
naturale sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor sau a încălcării eticii în cazul 
profesiunilor reglementate, alte interese 
publice ale Uniunii sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, sau protecția persoanei 
vizate sau a drepturilor și libertăților unor 
terți. Aceste restricții ar trebui să fie 
conforme cu cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. Orice astfel de măsură ar 
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fundamentale. trebui notificată Comitetului pentru 
protecția datelor pentru un aviz care, dacă 
este negativ, ar trebui să dea naștere unei 
sesizări la Comisie, în vederea începerii 
unei proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor înaintea Curții 
Europene de Justiție. 

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Amendamentul 248
Amelia Andersdotter

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.

Or. en
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Justificare

Conceptul de responsabilitate ar trebui menționat în mod explicit. Trebuie să se evite cu 
rigurozitate ca orice măsură a prezentului regulament să conducă la o prelucrare 
suplimentară a datelor.

Amendamentul 249
Amelia Andersdotter

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) 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 și a 
tehnologiilor aflate la baza sa, 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 încă din stadiul de 
proiectare și cel al protecției implicite a 
datelor. Protecția datelor încă din stadiul 
de proiectare este procesul prin care 
protecția datelor și 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.

Or. en
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Justificare

Dacă termenul de „respectare a vieții private încă din stadiul de proiectare” va fi eficient, 
acesta trebuie să fie aplicat cu rigurozitate în toate etapele procesului de proiectare și ar 
trebui definit mai clar. Atât termenul de „protecția datelor încă din stadiul de proiectare”, 
cât și termenul de „protecție implicită a datelor” ar trebui definite mai clar, astfel cum 
propune amendamentul.

Amendamentul 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
ceea ce privește protecția drepturilor și 
libertăților persoanelor vizate în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal necesită adoptarea de măsuri 
organizatorice corespunzătoare, atât în 
stadiul de proiectare a prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. Măsurile care au ca scop 
creșterea numărului de informații pentru 
consumatori și facilitarea alegerii sunt 
încurajate, pe baza cooperării industriei și 
pe baza încurajării soluțiilor, a produselor 
sau a serviciilor inovatoare.

Or. en

Justificare

Modalitatea de integrare a respectării vieții private și a protecției datelor în procesele interne 
ar trebui să rămână flexibile și să lase loc de adaptare. Conceptul de PbD ar trebui să fie 
neutru la tehnologie, să nu introducă mandate tehnologice sau operaționale specifice și nu 
contribuie la o diferențiere între TIC și alte sectoare.

Amendamentul 251
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Prezentul regulament vizează 
încurajarea întreprinderilor să dezvolte 
programe interne care să identifice 
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 cu 
caracter personal și să dezvolte soluții 
inovatoare de protecție a datelor încă din 
stadiul de proiectare și tehnici de sporire a 
protecției datelor. Întreprinderile ar trebui 
să demonstreze public și proactiv 
conformitatea lor cu dispozițiile și spiritul 
prezentului regulament și astfel, să 
sporească încrederea cetățenilor 
europeni. Responsabilitatea 
întreprinderilor privind protecția datelor 
cu caracter personal nu poate scuti 
întreprinderile de orice obligație 
prevăzută de prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce privește, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autoritățile de supraveghere și măsurile 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 254
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en

Amendamentul 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

unor astfel de persoane vizate. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
orice autoritate de supraveghere.

Or. en

Justificare

În mediul digital, nu mai este adecvată utilizarea numerelor angajaților ca măsură a 
dimensiunii unei societăți. O societate de manipulare a fotografiilor a fost recent 
achiziționată în schimbul sumei de un miliard de dolari și a avut 13 angajați în același timp. 
Ceea ce contează este numărul de persoane vizate.

Amendamentul 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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.

Or. en

Amendamentul 257
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 65
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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. 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.

Or. en

Amendamentul 258
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 66

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 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. 
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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.

Or. en

Justificare

Nu toate datele cu caracter personal sunt create în mod egal. Există câteva cazuri în care 
datele cu caracter personal colectate sunt mai sensibile decât altele, de exemplu, datele cu 
caracter personal colectate de agențiile de călătorii sau organizațiile de marketing.

Amendamentul 259
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 66

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. 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 că 
securitatea prelucrării, neutralitatea 
tehnologică, interoperabilitatea și inovarea 
ar trebui promovate și, dacă este cazul, 
cooperarea cu țările terțe ar trebui 
încurajată.

Or. en



AM\922340RO.doc 77/145 PE502.053v01-00

RO

Justificare

Se pare că nu există niciun motiv întemeiat pentru care măsurile de promovat ar trebui să fie 
restricționate pentru Comisia Europeană.

Amendamentul 260
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 72 de ore. În cazul în care termenul de 
72 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 avea un 
impact 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 are un impact 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 
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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.

timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. en

Amendamentul 261
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 24 de ore. În cazul în care termenul de 
24 de ore nu este respectat, o explicație a 
motivelor întârzierii ar trebui să însoțească 
notificarea. Persoanele fizice ale căror date 
cu caracter personal ar putea fi afectate
negativ de încălcare ar trebui să fie 
notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 72 de ore. În cazul în care termenul de 
72 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 avea un 
impact 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 are un impact negativ datele cu 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 262
Paul Rübig

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 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 ale căror date cu 
caracter personal ar putea avea un impact
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 are un impact 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.

Or. de

Amendamentul 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 70
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
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.

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
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.

Or. en

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 264
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70a) Directiva 2002/58/CE stabilește 
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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 
comunicații electronice accesibile 
publicului furnizează alte servicii, aceștia 
sunt supuși în continuare obligațiilor de 
notificare a încălcărilor a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament și 
pentru a face propuneri în vederea 
remedierii unei astfel de situații. Această 
consultare ar trebui, de asemenea, să aibă 
loc în timpul elaborării fie a unei măsuri 
a parlamentului național, fie a unei 
măsuri întemeiate pe o astfel de măsură 
legislativă, care definește natura 
prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul.
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Or. en

Justificare

Consultarea ar trebui să aibă loc între autoritățile de supraveghere și operatorii de date și 
persoanele împuternicite de operator, atunci când există o indicație conform căreia 
operațiunile de prelucrare implică un grad ridicat de riscuri specifice pentru drepturile și 
libertatea persoanelor vizate și prelucrarea riscantă ar putea să nu fie în conformitate cu 
prezentul regulament.

Amendamentul 266
Amelia Andersdotter

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 pentru industrie.

Or. en

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.

Amendamentul 267
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 77
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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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 268
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Fluxurile transfrontaliere de date cu 
caracter personal sunt necesare pentru 
dezvoltarea comerțului internațional și a 
cooperării internaționale. Creșterea acestor 
fluxuri a generat noi provocări și 
preocupări cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal. Cu toate acestea, în cazul 
în care se transferă date cu caracter 
personal din Uniune către țări terțe sau 
organizații internaționale, nivelul de 
protecție a persoanelor fizice garantat în 
Uniune prin prezentul regulament nu ar 
trebui să fie diminuat. În orice caz, 
transferurile către țările terțe nu pot fi 
efectuate decât în deplină conformitate cu 
prezentul regulament.

(78) Fluxurile transfrontaliere de date cu 
caracter personal sunt necesare pentru 
dezvoltarea comerțului internațional și a 
cooperării internaționale. Creșterea acestor 
fluxuri a generat noi provocări și 
preocupări cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal. Cu toate acestea, în cazul 
în care se transferă date cu caracter 
personal din Uniune către țări terțe sau 
organizații internaționale, nivelul de 
protecție a persoanelor fizice și juridice 
garantat în Uniune prin prezentul 
regulament nu ar trebui să fie diminuat. În 
orice caz, transferurile către țările terțe nu 
pot fi efectuate decât în deplină 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. de
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Amendamentul 269
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Prezentul regulament nu aduce 
atingere acordurilor internaționale 
încheiate între Uniune și țări terțe în 
vederea reglementării transferului de date 
cu caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate.

(79) Pentru o perioadă tranzitorie de [5 
ani] de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, regulamentul nu 
aduce atingere acordurilor internaționale 
încheiate între Uniune și țări terțe în 
vederea reglementării transferului de date 
cu caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate. 
Pe parcursul perioadei tranzitorii, toate 
acordurile internaționale încheiate între 
Uniune și țări terțe în vederea 
reglementării transferului de date cu 
caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate 
în vederea alinierii lor la prezentul 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 270
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Prezentul regulament nu aduce 
atingere acordurilor internaționale 
încheiate între Uniune și țări terțe în 
vederea reglementării transferului de date 
cu caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate.

(79) Prezentul regulament nu aduce 
atingere acordurilor internaționale 
încheiate între Uniune și țări terțe în 
vederea reglementării transferului de date 
cu caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate 
care asigură un nivel echivalent de 
protecție a drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor.
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Or. en

Justificare

Această modificare asigură compatibilitatea cu abordarea oriunde în afara regulamentului.

Amendamentul 271
Amelia Andersdotter

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 
justificări complete țării terțe, să anuleze 
o astfel de decizie.

Or. en

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 272
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 82
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul 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 a datelor. În consecință, 
transferul de date cu caracter personal 
către țara terță respectivă ar trebui să fie 
interzis. În acest caz, ar trebui să se 
prevadă dispoziții pentru consultări între 
Comisie și astfel de țări terțe sau 
organizații internaționale.

eliminat

Or. en

Justificare

Rezultă că orice țară care nu a considerat că dispune de un nivel adecvat de protecție a 
datelor nu ar trebui să primească transferuri de date ale datelor UE. Prin urmare, prezentul 
considerent nu conferă claritate sau înțeles.

Amendamentul 273
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al protecției, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să adopte măsuri 
pentru a compensa lipsa protecției datelor 
într-o țară terță prin intermediul unor 
garanții corespunzătoare pentru persoana 
vizată. Astfel de garanții corespunzătoare 
pot consta în utilizarea regulilor 
corporatiste obligatorii, a clauzelor 
standard de protecție a datelor adoptate de 
către Comisie, a clauzelor standard în 
materie de protecție a datelor adoptate de 
către o autoritate de supraveghere sau a 

eliminat
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clauzelor contractuale autorizate de o 
autoritate de supraveghere sau a altor 
măsuri adecvate și proporționale care 
sunt justificate având în vedere toate 
circumstanțele aferente unei operațiuni 
de transfer de date sau unui set de 
operațiuni de transfer de date și în 
cazurile autorizate de o autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Eliminarea acestui considerent ar avea un ecou asupra modificării propuse la articolul 44, 
fapt care ar elimina această excepție pentru „interesele legitime” ale operatorului.

Amendamentul 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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 
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care să suplimenteze clauzele standard 
privind protecția datelor.

Or. en

Justificare

Această modificare ar furniza un stimulent pentru organizații pentru a merge mai departe de 
cerințele de reglementare a liniei de bază pentru a se conforma cu regimuri precum „un 
sigiliu pentru date” sau „un marcaj de încredere”.

Amendamentul 275
Amelia Andersdotter

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 sau către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor. Transferul de date 
personale pentru astfel de motive 
importante de interes public ar trebui 
utilizate doar pentru transferuri 
ocazionale. În fiecare caz, o evaluare 
atentă a tuturor circumstanțelor 
necesităților de transfer de realizat.

Or. en

Justificare

Excepția privind interesul public trebuie să fie circumscris mai îndeaproape, în paralel cu 
modificarea propusă la articolul 44.
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Amendamentul 276
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator, după ce 
aceștia au evaluat toate circumstanțele 
aferente transferului de date. Pentru 
prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică, 
ar trebui să se ia în considerare 
așteptările legitime ale societății cu privire 
la creșterea nivelului de cunoștințe.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea acestui considerent ar avea un ecou asupra modificării propuse la articolul 44, 
fapt care ar elimina această excepție pentru „interesele legitime” ale operatorului.

Amendamentul 277
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să utilizeze soluții 
care să ofere persoanelor vizate garanția că 
vor continua să beneficieze de drepturi 

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să utilizeze soluții 
care să ofere persoanelor vizate garanția
juridică obligatorie că vor continua să 
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fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate.

beneficieze de drepturi fundamentale și 
garanții în ceea ce privește prelucrarea 
datelor lor în Uniune, odată ce aceste date 
au fost transferate. Această garanție va 
include o despăgubire financiară în caz 
de pierdere sau acces neautorizat sau de 
prelucrare a datelor și o obligație, 
indiferent de legislația locală, de a furniza 
detalii complete ale întregului acces la 
date al autorităților publice din țara terță.

Or. en

Justificare

Textul Comisiei este prea vag și defazat față de restul regulamentului.

Amendamentul 278
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative poate încălca 
dreptul internațional și poate împiedica 
asigurarea protecției persoanelor fizice 
garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. . Transferurile ar trebui să fie 
permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, 
atunci când divulgarea este necesară dintr-
un motiv important de interes public 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
legislația unui stat membru care se aplică 
operatorului. Condițiile în care există un 

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative trebuie 
considerate implicit ca încălcând dreptul 
internațional și poate împiedica asigurarea 
protecției persoanelor fizice garantată în 
Uniune prin prezentul regulament. . 
Transferurile ar trebui să fie permise numai 
în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute 
de prezentul regulament pentru un transfer 
către țări terțe. Acesta ar putea fi cazul, 
printre altele, atunci când divulgarea este 
necesară dintr-un motiv important de 
interes public recunoscut în dreptul Uniunii 
sau în legislația unui stat membru care se 
aplică operatorului. Condițiile în care 
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motiv important de interes public ar trebui 
precizate pe larg de către Comisie într-un 
act delegat.

există un motiv important de interes public 
ar trebui precizate pe larg de către Comisie 
într-un act delegat. Simpla existență a 
legislației într-o țară care ar permite, 
chiar și teoretic, indiferent de aplicarea 
sa, accesul extrateritorial la datele 
cetățenilor europeni, constituie un motiv 
suficient pentru a anula recunoașterea 
regimului respectiv de protecție a datelor 
sau orice acord bilateral echivalent al 
țării respective.

Or. en

Justificare

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Amendamentul 279
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative poate încălca 
dreptul internațional și poate împiedica 
asigurarea protecției persoanelor fizice 
garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. Transferurile ar trebui să fie 

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative poate încălca 
dreptul internațional și poate împiedica 
asigurarea protecției persoanelor fizice și 
juridice garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. Transferurile ar trebui să fie 
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permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, 
atunci când divulgarea este necesară dintr-
un motiv important de interes public 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
legislația unui stat membru care se aplică 
operatorului. Condițiile în care există un 
motiv important de interes public ar trebui 
precizate pe larg de către Comisie într-un 
act delegat.

permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, 
atunci când divulgarea este necesară dintr-
un motiv important de interes public 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
legislația unui stat membru care se aplică 
operatorului. Condițiile în care există un 
motiv important de interes public ar trebui 
precizate pe larg de către Comisie într-un 
act delegat.

Or. de

Amendamentul 280
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 92

Textul propus de Comisie Amendamentul

(92) Instituirea în statele membre a unor 
autorități de supraveghere care să își 
exercite atribuțiile în deplină independență 
este un element esențial al protecției 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
Statele membre pot institui mai multe 
autorități de supraveghere, pentru a reflecta 
structura lor constituțională, organizatorică 
și administrativă.

(92) Instituirea în statele membre a unor 
autorități de supraveghere care să își 
exercite atribuțiile în deplină independență 
este un element esențial al protecției 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
Statele membre pot institui mai multe 
autorități de supraveghere, pentru a reflecta 
structura lor constituțională, organizatorică 
și administrativă. Independența este 
înțeleasă ca neavând o implicare  politică 
directă sau indirectă în alegerea funcției 
de conducere și ca dispunând resurse 
financiare juridice și personale adecvate 
pentru a-și îndeplini rolul pe deplin.

Or. en

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 
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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.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Amendamentul 281
Amelia Andersdotter

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 
infrastructura, 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.

Or. en

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 
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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 282
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

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.
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Amendamentul 283
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

(96) Autoritățile de supraveghere ar trebui 
să monitorizeze aplicarea dispozițiilor 
prevăzute de prezentul regulament și să 
contribuie la aplicarea consecventă a 
acestuia în întreaga Uniune, în scopul 
asigurării protecției persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal și al facilitării liberei 
circulații a datelor cu caracter personal în 
interiorul pieței interne. În acest sens, 
autoritățile de supraveghere cooperează 
între ele și cu Comisia.

(96) Autoritățile de supraveghere ar trebui 
să monitorizeze aplicarea dispozițiilor 
prevăzute de prezentul regulament și să 
contribuie la aplicarea consecventă a 
acestuia în întreaga Uniune, în scopul 
asigurării protecției persoanelor fizice și 
juridice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal și al 
facilitării liberei circulații a datelor cu 
caracter personal în interiorul pieței 
interne. În acest sens, autoritățile de 
supraveghere cooperează între ele și cu 
Comisia.

Or. de

Amendamentul 284
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de persoane împuternicite de către 
operatori. La realizarea acestor activități, 
această autoritate de supraveghere ar 
trebui să ia măsuri adecvate pentru a 
coopera cu contrapărțile sale din alte state 
membre, atunci când există persoane 
vizate care ar putea fi afectate de 
operațiunile de prelucrare, implicând 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, inclusiv prin realizarea de 
investigații comune. Mecanismele 
adecvate ar trebui să fie instituite pentru a 
asigura că autoritățile de supraveghere 
mai mici dispun de capacitatea resurselor 
financiare, administrative și umane de a 
aborda orice altă sarcină suplimentară pe 
care acestea le impun asupra lor.

Or. en

Justificare

Există o tendință a societăților multinaționale online de a se stabili în state membre ale UE 
mai mici. Fără un mecanism care să asigure că aceste APD nu sunt copleșite de costul de
furnizare al unei supravegheri adecvate, în astfel de circumstanțe pot apărea lacune 
semnificative de supraveghere. APD responsabile de operatorii de supraveghere care 
prelucrează date personale în mai multe state membre ar trebui să ia măsuri adecvate de
cooperare cu contrapărțile lor din alte state membre. În unele cazuri, ar putea fi utilă 
implicarea comitetului.

Amendamentul 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) În cazul în care, în Uniune,
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane 
împuternicite de către operator se 
efectuează în mai multe state membre, o 
singură autoritate de supraveghere ar trebui 
să aibă competența de a monitoriza 

(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 
deciziile aferente, în scopul intensificării 
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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.

aplicării consecvente, al furnizării 
securității juridice și al reducerii sarcinii 
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de către 
operatori.

Or. en

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 286
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 98 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98a) Atunci când prelucrarea este supusă 
unei plângeri înaintate de o persoană 
vizată, autoritatea competentă, care 
furnizează un astfel de ghișeu unic, ar 
trebui să fie autoritatea de supraveghere a 
statului membru în care operatorul 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.

Or. en

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 resursei persoanei vizate și, de asemenea, în vederea 
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evitării sarcinii administrative.

Amendamentul 287
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

(104) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să aibă dreptul de a participa la 
operațiuni comune între autoritățile de 
supraveghere. Autoritatea de supraveghere 
căreia i s-a adresat solicitarea ar trebui să 
aibă obligația de a răspunde cererii într-un 
anumit termen.

(104) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să aibă dreptul de a participa la 
operațiuni comune între autoritățile de 
supraveghere. Autoritatea de supraveghere 
căreia i s-a adresat solicitarea ar trebui să 
aibă obligația de a răspunde cererii într-un 
anumit termen. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să poată 
coordona astfel de activități, atunci când 
autoritățile de supraveghere își doresc 
acest lucru. Fiecare autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă dreptul de 
a participa la operațiuni comune între 
autoritățile de supraveghere. Autoritatea 
de supraveghere căreia i s-a adresat 
solicitarea ar trebui să aibă obligația de a 
răspunde cererii într-un anumit termen.

Or. en

Justificare

Pentru a face cooperarea mai eficientă, comitetului ar putea să îi fie încredințată 
coordonarea investigațiilor comune, atunci când ADP în cauză își doresc acest lucru. A se 
vedea, de asemenea, modificarea propusă la articolul 66.

Amendamentul 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

consecventă a prezentului regulament în 
întreaga Uniune, ar trebui să se instituie un 
mecanism pentru asigurarea coerenței în 
cadrul căruia autoritățile de supraveghere și 
Comisia să coopereze. Acest mecanism ar 
trebui să se aplice, în special, în cazul în 
care 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.

Or. en

Amendamentul 289
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Pentru a se asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, Comisia poate 
adopta un aviz privind aspectul respectiv 
sau o decizie, prin care să se solicite 
autorității de supraveghere suspendarea 
proiectului său de măsură.

(107) Pentru a se asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, Comisia poate 
adopta un aviz privind aspectul respectiv 
sau, în cazuri urgente, o decizie prin care 
să se solicite autorității de supraveghere 
suspendarea proiectului său de măsură.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei nu respectă poziția proprie a Comisiei privind independența ADP.

Amendamentul 290
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar 
trebui să fie format din șefii autorității de 
supraveghere a fiecărui stat membru și din 
șeful Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor. Comisia ar trebui să participe la 
activitățile sale. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să contribuie la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament în întreaga Uniune, inclusiv 
prin oferirea de consultanță Comisiei și 
prin promovarea cooperării autorităților de 
supraveghere în întreaga Uniune. 
Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să acționeze în mod 
independent în exercitarea sarcinilor sale.

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar 
trebui să fie alcătuit din șefii autorității de 
supraveghere a fiecărui stat membru și din 
șeful Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor. Comisia ar trebui să participe la 
activitățile sale. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să contribuie la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament în întreaga Uniune, inclusiv 
prin oferirea de consultanță instituțiilor 
Uniunii Europene și prin promovarea 
cooperării autorităților de supraveghere în 
întreaga Uniune, inclusiv coordonarea 
operațiunilor comune. Comitetul european 
pentru protecția datelor ar trebui să 
acționeze în mod independent în 
exercitarea sarcinilor sale.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv evident pentru care Comisia ar trebui să își restricționeze activitățile 
de consultanță față de Comisie.  A doua adăugare îi permite Comisiei să joace un rol mai 
important în coordonarea operațiunilor comune ale ADP.
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Amendamentul 291
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Existența oricărui nivel de vină de partea persoanei vizate nu ar trebui să scutească de orice 
răspundere operatorul de date sau persoana împuternicită de operator, dacă aceștia își 
împart vina.

Amendamentul 292
Angelika Niebler

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 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 

(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 
libertatea de exprimare și, mai ales, dreptul 
de a primi și de a comunica informații, 
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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.

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 ar trebui 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.

Or. de

Justificare

Libertatea presei în legislația privind protecția datelor nu se referă „exclusiv” la munca 
jurnalistică propriu-zisă. Și activitatea de cercetare a jurnaliștilor ar fi periclitată dacă 
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informații legate de călătoriile de serviciu, onorariile plătite informatorilor etc. ar fi 
dezvăluite unor părți terțe.

Amendamentul 293
Amelia Andersdotter

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 
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 

(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 
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 ar trebui totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
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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.

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 analiza 
și 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.

Or. en

Justificare

Aceasta – și toate – excepțiile trebuie să fie circumscrise în mod clar.

Amendamentul 294
Amelia Andersdotter

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 supuse 
autoritatea publică sau organismul 
public. O astfel de legislație ține seama de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal cu principiul accesului public la 
documente oficiale.
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Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure că supravegherea publică a afacerilor publice nu este împiedicată 
în mod necorespunzător de norme privind protecția datelor. După cum este exprimat în
avizele AEPD, articolul 29, Grupul de lucru și FRA, principiul accesului public la documente 
oficiale ar trebui, prin urmare, garantat.

Amendamentul 295
Marita Ulvskog

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 ține seama de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal cu principiul accesului public la 
documente oficiale.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure că supravegherea publică a afacerilor publice nu este împiedicată 
în mod necorespunzător de norme privind protecția datelor. După cum este exprimat în 
avizele AEPD, articolul 29, Grupul de lucru și FRA, principiul accesului public la documente 
oficiale ar trebui astfel garantat într-un articol și nu într-un considerent.

Amendamentul 296
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 126

Textul propus de Comisie Amendamentul

(126) În sensul prezentului regulament, 
cercetarea științifică ar trebui să includă 
cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicată și cercetarea finanțată din surse 
private și ar trebui, în plus, să ia în 
considerare obiectivul Uniunii de creare a 
unui spațiu european de cercetare, astfel 
cum este menționat la articolul 179 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

(126) În sensul prezentului regulament, 
cercetarea științifică ar trebui să includă 
cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicată și cercetarea finanțată din surse 
private în sensul articolului 13 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și ar trebui, în plus, să ia în 
considerare obiectivul Uniunii de creare a 
unui spațiu european de cercetare, astfel 
cum este menționat la articolul 179 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Nu ar 
trebui să includă cercetarea pieței.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că exceptarea în domeniul cercetării este destinată cercetării într-
un sens strict și nu cercetării în domeniul pieței.

Amendamentul 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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, măsurile adecvate 
direcționate de știință și politicile iau în 
considerare principiile tehnologiei, 
neutralitatea modelului de servicii și 
întreprinderile astfel încât să favorizeze 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii.
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trebui adoptate acte delegate în ceea ce 
privește legalitatea prelucrării; 
specificarea criteriilor și a condițiilor de 
obținere a consimțământului unui minor; 
prelucrarea unor categorii speciale de 
date; specificarea criteriilor și a 
condițiilor aplicabile cererilor în mod 
vădit excesive și taxelor pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate; 
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
informarea persoanei vizate și dreptul de 
acces; „dreptul de a fi uitat” și dreptul la 
ștergere; măsurile bazate pe crearea de 
profiluri; criteriile și cerințele privind 
responsabilitatea operatorului și protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și protecția implicită a datelor; persoana 
împuternicită de operator; criteriile și 
cerințele privind documentația și 
securitatea prelucrării; criteriile și 
cerințele aplicabile pentru stabilirea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal și pentru notificarea acesteia 
către autoritatea de supraveghere, precum 
și circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere persoanei vizate; 
criteriile și condițiile pentru operațiunile 
de prelucrare care necesită o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor; 
criteriile și cerințele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice 
care 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, 
în etapa pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
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elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 298
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 ar trebui
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. de

Amendamentul 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

(130) În vederea asigurării unor condiții (130) La punerea în aplicare a prezentului 
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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 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie46 . În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 

regulament, se asigură că nicio cerință 
obligatorie privind caracteristicile tehnice 
specifice nu este impusă produselor și 
serviciilor, inclusiv echipamentului 
terminal de comunicații și altor 
echipamente de comunicații electronice, 
care ar putea împiedica introducerea pe 
piață a echipamentelor și libera circulație 
a acestor echipamente în și între statele 
membre.
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microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, ar trebui să se 
confere Comisiei competențe de executare. 
La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, se asigură că nicio cerință 
obligatorie privind caracteristicile tehnice 
specifice nu este impusă produselor și 
serviciilor, inclusiv echipamentului 
terminal de comunicații și altor 
echipamente de comunicații electronice, 
care ar putea împiedica introducerea pe 
piață a echipamentelor și libera circulație 
a acestor echipamente în și între statele 
membre.
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organizație internațională; divulgările de 
informații neautorizate de dreptul 
Uniunii; asistența reciprocă; operațiunile 
comune; deciziile în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței. 
Competențele respective ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie46 . În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 301
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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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 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie46 . În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

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 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie46 . În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, dat fiind faptul că aceste 
măsuri nu ar trebui să supună unor 
sarcini excesive aceste întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 302
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
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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 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie46 . În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

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 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie46 . În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, de comun acord cu actorii 
în cauză.
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Justificare

Utilizarea  competențelor de punere în aplicare de către Comisie implică un risc de opacitate 
care trebuie evitat, garantând că elaborarea acestora se va realiza în strânsă colaborare cu 
cei care vor face obiectul lor.

Amendamentul 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
progresele actuale și potențiale în 
domeniul științei, al sănătății și al 
tehnologiei și să fie 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, la protecția 
proprietății intelectuale, dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil, 
precum și diversitatea culturală, religioasă 
și lingvistică.

Or. en
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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.

Amendamentul 304
Paul Rübig

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.

Or. de

Amendamentul 305
Paul Rübig

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.

Or. de

Amendamentul 306
Paul Rübig
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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.

Or. de

Amendamentul 307
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile prezentului regulament 
nu influențează sau restricționează 
libertatea presei și libertatea de exprimare 
care sunt consacrate în constituțiile 
statului membru și derivă din tradiția 
libertății de exprimare și libertatea presei 
care caracterizează societățile libere și 
deschise. Nici drepturile cetățenilor și 
accesul la informații nu ar trebui să fie 
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.

Or. sv

Amendamentul 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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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, 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.

Or. en

Amendamentul 309
Ivailo Kalfin

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 a 
tehnologiei utilizate, 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.

Or. en

Amendamentul 310
Amelia Andersdotter

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

(a) în cadrul unei activități care nu intră 
sub incidența dreptului Uniunii, în ceea 
ce privește, mai ales, securitatea 
națională;

eliminat

Or. en

Justificare

Activitățile care nu se încadrează în sfera de aplicare a legislației Uniunii sunt eliminate din 
definiție. Prin repetarea acesteia nu se adaugă nimic nou.

Amendamentul 311
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta rezultă din introducerea alineatelor (2a) și (2b).

Amendamentul 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Pur și simplu se pare că nu există niciun motiv bun pentru care instituțiile Uniunii nu ar 
trebui să protejeze datele cu caracter personal, precum și alte sectoare.

Amendamentul 313
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru siguranță și uniformitate juridică, este necesară introducerea în regulament a unor 
norme semnificative pentru instituțiile și organismele UE. Un singur text juridic evită riscul 
creării unor discrepanțe între dispoziții și va fi cel mai adecvat liant pentru schimburile de 
date între UE și instituțiile publice și private din statele membre.

Amendamentul 314
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ și astfel, fără nicio 
legătură cu o activitate profesională sau 
comercială, în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice, ținând 
seama de faptul că publicarea datelor 
unui număr nedeterminat de persoane, de 
exemplu, prin internet, nu ar putea fi 
descrisă ca o activitate pur personală sau 
domestică.
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Or. en

Justificare

În conformitate cu jurisprudența CEJ C-101/0 Linquist, acest text introduce un criteriu de 
diferențiere a activităților publice și domestice în funcție de numărul nedeterminat de 
persoane care pot accesa informațiile. Această excepție nu ar trebui să se aplice atunci când 
datele sunt disponibile unui număr limitat de persoane. Textul este acum în concordanță și cu 
considerentul 15.

Amendamentul 315
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 316
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pe parcursul unei activități care poate 
fi atribuită profesionistului sau unei 
activități comerciale a unei persoane 
vizate.

Or. en

Amendamentul 317
Jens Rohde

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

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

Or. en

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 
ar putea fi interpretată ca și când, în viitor, ar urma să se stabilească un dezechilibru între 
angajator și angajat.

Amendamentul 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) care sunt anonimizate în măsură 
suficientă, în sensul articolului 4 
alineatul (2) litera (b) (nouă);

Or. en

Amendamentul 319
Franck Proust

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) care au devenit anonime;

Or. fr
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Amendamentul 320
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sub rezerva normelor prezentului 
regulament, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia, atunci când acest 
lucru este prevăzut în prezentul 
regulament, pot adopta norme specifice 
ulterior clarificării normelor prezentului 
regulament în ceea ce privește domeniile 
specifice sau prelucrarea de către 
instituțiile specifice. În decursul unui an 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Parlamentul European și 
Consiliul adoptă astfel de norme 
secundare specifice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către:
(a) furnizorii de servicii de comunicații 
electronice disponibile public, atât în 
general, cât și în ceea ce privește 
păstrarea datelor privind comunicațiile în 
scopuri de punere în aplicare a legislației;
(b) de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii.

Or. en

Justificare

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Amendamentul 321
Angelika Niebler
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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:

Or. de

Justificare

Clarificarea termenului „rezident”.

Amendamentul 322
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate în Uniune, 
indiferent dacă este solicitată sau nu 
remunerarea persoanei vizate sau

Or. en

Justificare

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.
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Amendamentul 323
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o bună protecție, este important ca termenii „date cu caracter personal” și 
„persoană vizată” să nu fie definiți prea restrictiv. Regulamentul ar trebui să se aplice 
datelor care permit doar „individualizarea” și ar trebui să fie clar faptul că identificatorii 
online ar trebui să fie considerați în majoritatea cazurilor date personale. Deoarece 
tehnologia avansează în mod constant, atacurile de dezanonimizare vor deveni tot mai 
sofisticate. Existența unor definiții cuprinzătoare ale termenilor„date cu caracter personal” 
și „persoană vizată” este importantă pentru protecția dovezilor viitoare.

Amendamentul 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest mijloc utilizat pentru identificare ar trebui să fie în legătură directă cu operatorul de 
date. Articolul 4.1 definește o „persoană vizată” ca acoperind o persoană fizică. Anumite 
situații particulare pot fi dificil de evaluat, având în vedere că un comerciant unic (instalator, 
doctor) liber profesionist și care utilizează aceeași linie telefonică în scopuri comerciale și 
private estompează limitele dintre persoanele fizice și cele juridice. Regulamentul ar trebui să 
fie aplicabil doar persoanelor fizice care nu acționează în capacitatea lor profesională.

Amendamentul 325
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE502.053v01-00 128/145 AM\922340RO.doc

RO

Or. de

Amendamentul 326
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „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 cu operatorul, în 
special prin referire la un număr de 
identificare, la date de localizare, la un 
identificator online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

Or. de

Amendamentul 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată; 
datele care nu pot fi corelate cu o 
persoană vizată, cum este cazul datelor 
anonimizate, criptate și al anumitor date 
protejate prin utilizarea de pseudonime nu 
se încadrează în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament; datele de contact 
comerciale nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament;
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Or. en

Justificare

Datele anonimizate și anumite date protejate prin utilizarea unui pseudonim se pot referi la o 
persoană vizată, dar nu mai pot fi corelate cu persoana vizată în cauză din motive tehnice. 
Datele care nu mai pot fi corelate cu o persoană vizată nu ar trebui să fie cuprinse în 
domeniul de aplicare al prezentului regulament. Informațiile de contact privind 
întreprinderile includ date precum numele, funcția, adresa de e-mail de la locul de muncă, 
numărul de telefon de la locul de muncă, numărul de fax de la locul de muncă, adresa 
vizitatorului etc. care nu ar trebui să fie considerate confidențiale, dat fiind faptul că se 
presupune că sunt utilizate doar în context profesional.

Amendamentul 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație care are legătură în 
special cu persoana vizată, a cărei 
identitate specifică poate fi identificată, 
direct sau indirect de către operator;

Or. en

Amendamentul 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „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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Or. en

Amendamentul 330
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date anonimizate” înseamnă date 
identificabile în prealabil care au fost 
identificate și pentru care un cod sau un 
alt link nu mai există.

Or. en

Amendamentul 331
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „date pseudonimizate” înseamnă date 
identificabile în prealabil în care 
informațiile personale identificabile – de 
exemplu, numele, data nașterii, adresa 
sau numărul de cont, a fost înlocuit cu un 
cod (pseudonime sau simbol). Legătura 
dintre cod și date este menținută separat.

Or. en

Amendamentul 332
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „crearea de profiluri” înseamnă orice 
formă de prelucrare automatizată prin 
care se urmărește evaluarea sau 
generarea unor date cu privire la 
aspectele referitoare la persoane fizice sau 
analizarea sau  previzionarea în legătură, 
în special, cu performanțele persoanei 
fizice la locul de muncă, situația sa 
economică, localizarea, starea sa de 
sănătate, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură, 
comportamentul sau personalitatea 
acesteia;

Or. en

Justificare

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Amendamentul 333
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „date anonime” înseamnă informații 
care nu au fost niciodată corelate cu o 
persoană vizată sau au fost colectate, 
modificate sau prelucrate sub o altă 
formă, astfel încât nu mai pot fi atribuite 
unei persoane vizate.

Or. en

Amendamentul 334
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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;

Or. en

Amendamentul 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5
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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;

Or. en

Justificare

Eliminarea cuvintelor „condițiile și mijloacele” clarifică în mod semnificativ distincția între 
operator și persoana împuternicită de operator.  Operatorul determină „de ce” datele trebuie 
prelucrate, i.e. scopul sau finele, întrucât persoana împuternicită de operator determină 
„modul în care” datele trebuie prelucrate, i.e. condițiile și mijloacele.

Amendamentul 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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 

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;
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stat membru;

Or. en

Justificare

Definiția operatorului ar trebui să se bazeze pe decizia scopurilor pentru care sunt prelucrate 
datele personale mai curând decât condițiile sau mijloacele prin care sunt obținute acestea. 
Controlul asupra scopului prelucrării constituie baza logică pentru alocarea de 
responsabilități distincte între operatorii care sunt responsabili de datele care sunt prelucrate 
și de motivul pentru care acestea sunt prelucrate și părțile responsabile cu prelucrarea care 
se ocupă de modul în care acestea sunt prelucrate.

Amendamentul 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 338
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice consimțământ acordat de 
persoana vizată pe baza unor informații 
clare și cuprinzătoare cu privire la 
scopurile prelucrării datelor sale cu 
caracter personal;

Or. de

Justificare

În special în mediul online este neclar ce înseamnă manifestare de voință „explicită”. 
Amendamentul se bazează pe articolul 5 alineatul (3) din Directiva privind confidențialitatea 
în mediul electronic (Directiva 2009/136/CE).

Amendamentul 339
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice formă de declarație sau 
acțiune prin care persoana vizată își 
exprimă acordul cu privire la propunerea 
de prelucrare a datelor. Tăcerea sau 
inacțiunea nu exprimă, ca atare, 
acceptarea propunerii;

Or. en

Justificare

Procesul de obținere a consimțământului, și anume mecanismul de informare oferit persoanei 
vizate urmat de reacția acesteia din urmă, constituie mecanismul de bază pentru constituirea 
unui acord, în acest caz cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizarea în 
acest scop a terminologiei consolidate cu timpul, astfel cum este utilizată în dreptul comun 
european al vânzărilor, ar simplifica textul, ar genera certitudine oferind consimțământului o 
bază solidă și stabilă și ar evita diferențierile care s-ar dovedi foarte greu de aplicat în 
practică.
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Amendamentul 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință 
liberă, specifică, exprimată în cunoștință 
de cauză și clară, prin care persoana vizată 
acceptă ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate;

Or. en

Amendamentul 341
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă o încălcare a securității 
care duce, în mod accidental sau ilegal, la 
distrugerea, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate în alt 
mod, care riscă să cauzeze prejudicii 
protecției datelor cu caracter personal sau 
vieții private a persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament contribuie atât la evitarea obligațiilor inutile impuse operatorilor 
prelucrării de date și persoanelor autorizate de către aceștia, cât și a posibilității instalării 
unei „stări de oboseală” în rândurile persoanelor vizate, ca urmare a notificărilor primite.  
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Stabilirea unui prag minim pentru declanșarea obligației de a adresa o notificare, bazat pe 
nivelul de risc la care este expusă persoana vizată, va crește nivelul de protecție asigurat 
acesteia din urmă, fără a deveni o sarcină excesivă.  Această modificare este în conformitate 
cu Directiva 2009/136/CE.

Amendamentul 342
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 343
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Notificările privind încălcarea datelor constituie un instrument important de asigurare a 
faptului că persoanele împuternicite de operator trăiesc respectând obligațiile privind 
siguranța datelor. Acestea împuternicesc, de asemenea, persoanele vizate să ia măsuri care 
să îi protejeze împotriva consecințelor încălcărilor. Acest pachet de modificări vizează 
îmbunătățirea dispozițiilor privind încălcarea datelor prin stabilirea unor termene pentru 
notificarea unor operatori mai flexibili, prevenind operatorii să dezvolte „stări de oboseală” 
ca urmare a încălcărilor și să creând un registru public al încălcărilor.

Amendamentul 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pierderea datelor care au fost criptate cu un nivel ridicat de criptare, în cazul în care cheia 
de criptare nu a fost pierdută, nu expune persoanele la niciun risc de a suferi prejudicii.

Amendamentul 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10
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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;

Or. en

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 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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;

Or. en

Amendamentul 347
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 

13. „sediu principal” înseamnă locul 
desemnat ca atare de către întreprindere 
sau grupul de întreprinderi, indiferent 
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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;

dacă au calitatea de operator sau de 
persoană împuternicită de către operator, 
cu respectarea mecanismului de asigurare 
a coerenței stabilit la articolul 57, pe baza 
următoarelor criterii obiective cu caracter 
facultativ, dar fără a se limita la acestea:

1. locul în care se află sediul european al 
unui grup de întreprinderi;

2. locul în care se află entitatea din cadrul 
unui grup de întreprinderi căreia i-au fost 
delegate responsabilități în materie de 
protecție a datelor;
3. locul în care se află entitatea din cadrul 
grupului care este cea mai în măsură, din 
perspectiva funcțiilor de conducere și a 
responsabilităților administrative, să se 
ocupe de normele stabilite în prezentul 
regulament și să le execute; sau
4. locul în care sunt exercitate în mod 
efectiv reale activități de gestionare prin 
care se stabilește prelucrarea datelor în 
cadrul unei organizații stabile.
Întreprinderea sau grupul de 
întreprinderi informează autoritatea 
competentă în legătură cu desemnarea 
sediului principal.

Or. en

Justificare

Definiția sediului principal este excesiv de vagă și o marjă mult prea largă ce permite 
interpretări divergente. Este necesar să dispunem de un test uniform prin care să se poată 
stabili „sediul principal” al unei organizații, care să poată fi aplicat 
„întreprinderilor/grupurilor de întreprinderi” cu titlu de punct de referință relevant și care 
să se bazeze pe un set de criterii obiective relevante.  Aceste criterii sunt utilizate pentru a 
stabili autoritatea de control pentru normele obligatorii ale întreprinderilor și au dovedit, 
prin urmare, că pot fi puse în aplicare.
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Amendamentul 348
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „sediu principal” înseamnă, 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 sau locul 
sediului său care își exercită influența 
dominantă asupra altor sedii ale 
operatorului; 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;

Or. en

Amendamentul 349
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; în cazul în 
care nu se ia nicio decizie pe teritoriul 
Uniunii cu privire la scopurile, condițiile și 

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, pe sectoare 
de activitate, 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 
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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;

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;

Or. fr

Amendamentul 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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 

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 
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Uniune, în ceea ce privește obligațiile care 
îi revin operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

Or. en

Justificare

Operatorii care nu sunt stabiliți în UE care numesc un reprezentant din UE ar trebui să 
beneficieze de principiul ghișeului unic.

Amendamentul 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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 doar de către 
orice autoritate de supraveghere a sediului 
reprezentantului în ceea ce privește 
obligațiile care îi revin operatorului în 
temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 353
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „autoritate competentă de 
supraveghere” înseamnă autoritatea de 
supraveghere care este singura 
competentă să supraveghere operatorul în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (2), 
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articolul 51 alineatul (3) și articolul 51 
alineatul (4);

Or. en

Amendamentul 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 13 ani;

Or. en

Justificare

Definiția oferă două definiții distincte ale vârstei într-un singur instrument de reglementare, 
fără o explicație clară în ceea ce privește cerințele și circumstanțele aplicate fiecărui grup de 
vârstă. Ar trebui să existe o restricție unică și clară care să nu permită prelucrarea datelor 
cu caracter personal pentru nicio persoană cu vârsta mai mică de 13 ani fără autorizarea 
părinților, indiferent de sectorul în care se produce prelucrarea respectivă.

Amendamentul 355
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „autoritate de supraveghere” înseamnă 
o autoritate publică instituită de un stat 
membru în conformitate cu articolul 46.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Pentru respectarea subsidiarității, organizarea autorității de supraveghere ar trebui astfel 
concepută încât să țină cont de diferitele structuri din statele membre.
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Amendamentul 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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.
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