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Amendamentul 357 
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 359
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie adecvate, pertinente și limitate la 
strictul necesar în ceea ce privește 

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

sunt prelucrate; aceste date sunt prelucrate 
numai dacă și atât timp cât scopurile nu pot 
fi îndeplinite prin prelucrarea unor 
informații care nu implică date cu caracter 
personal;

Or. fr

Amendamentul 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 

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

83, și numai dacă se efectuează o 
reexaminare periodică în vederea evaluării 
necesității de a continua stocarea;

Or. en

Amendamentul 362
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 363
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal;

Or. fr

Amendamentul 364
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Consimțământul dat ar trebui să fie explicit și în cunoștință de cauză.

Amendamentul 365
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 368
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 369
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
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contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Amendamentul 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 371
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Amendamentul 373
Bernd Lange
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea numelui, adresei, 
ocupației, filierei, datelor de contact, 
inclusiv a numărului de telefon și a 
adresei de poștă electronică, este 
întotdeauna legală. Aceasta nu se aplică 
însă în cazul în care astfel de date sunt în 
mod deliberat colectate , stocate și, dacă 
sunt compatibile cu alte date, evaluate, 
putând contura ulterior în detaliu 
personalitatea și profilul de circulație al 
persoanei vizate, sau în cazul în care 
aceste date descriu sau portretizează în 
mod defăimător persoana vizată;

Or. en

Amendamentul 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este limitată la date sub 
pseudonim, iar destinatarul serviciului 
beneficiază de dreptul de opoziție în 
temeiul articolului 19 alineatul (3) (nou);

Or. en

Amendamentul 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 376
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară pentru 
anonimizarea sau pseudonimizarea 
datelor cu caracter personal;

Or. de

Justificare

Prelucrarea trebuie permisă pentru ca datele cu caracter personal să poată fi anonimizate 
sau pseudonimizate.

Amendamentul 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) doar datele sub pseudonim sunt 
prelucrate, în cazul în care persoana 
vizată este protejată în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 378
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în cazul în care operatorul 
încredințează date cu caracter personal 
unui terț, acesta devine responsabil 
împreună cu operatorul de respectarea 
prezentului regulament;

Or. fr

Amendamentul 379
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 380
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) se prelucrează doar datele anonime 
sau sub pseudonim;

Or. en
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Justificare

Legalizarea prelucrării datelor cu caracter personal atunci când datele au fost transformate 
în pseudonime va încuraja minimizarea datelor și practica de punere sub pseudonim a 
datelor în beneficiul tuturor persoanelor vizate, întrucât, prin definiție, datele nu pot fi 
atribuite persoanei vizate fără utilizarea unor date suplimentare supuse unor controale 
tehnice și organizatorice separate și distincte.

Amendamentul 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) prelucrarea este efectuată în vederea 
anonimizării.

Or. en

Amendamentul 382
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru marketing direct în 
scopuri comerciale este legală numai dacă 
persoana vizată și-a dat acordul prealabil 
pentru prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal în vederea unui astfel 
de marketing.

Or. en

Justificare

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice necesită consimțământul 
pentru marketingul direct și publicitatea comportamentală online. Prin urmare, regulamentul 
trebuie să furnizeze același nivel de standarde pentru marketingul online și offline direct.
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Amendamentul 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 384
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.
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Amendamentul 386
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (f), operatorul informează în mod 
explicit și separat persoana vizată cu 
privire la aceasta. Operatorul publică, de 
asemenea, motivele pentru care consideră 
că interesele sale încalcă interesele sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei în cauză.

Or. en

Amendamentul 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 388
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat 

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal trebuie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și 
nu trebuie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Amendamentul 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Actele delegate ar trebui să fie tolerate numai în cazul în care domeniul de aplicare a 
acestora atinge elemente neesențiale ale actului legislativ. Definiția și domeniul de aplicare 



AM\922342RO.doc 19/168 PE502.055v01-00

RO

al legalității prezentului regulament sunt elemente esențiale ale acestuia și, prin urmare, nu 
ar trebui să facă obiectul unor acte delegate.

Amendamentul 390
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 391
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să stabilească o listă de 
criterii care trebuie îndeplinite pentru 
interesul legitim de a constitui o bază 
juridică valabilă pentru prelucrare în 
temeiul alineatului (1) litera (f), inclusiv 
exemple de cazuri în care această bază 
poate fi utilizată.

Or. en

Justificare

Această sarcină ar trebui acordată Comitetului european pentru protecția datelor.
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Amendamentul 392
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul suportă în toate cazurile
sarcina probei în ceea ce privește acordarea 
de către persoana vizată a 
consimțământului specific unui scop, 
informat și explicit pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 393
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul suportă sarcina probei în 
ceea ce privește acordarea de către 
persoana vizată a consimțământului pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal în scopurile specificate în temeiul 
articolului 1 alineatul (1) litera (a). 
Declarația de consimțământ nu necesită 
un formular special.

Or. en

Amendamentul 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Consimțământul liber acordat, în 
cunoștință de cauză și explicit al 
persoanei vizate pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal nu poate 
fi diferențiat sau clasificat în funcție de 
tipul de date cu caracter personal în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 395
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate urmează să fie acordat în 
contextul unei declarații scrise care se 
referă și la un alt aspect, solicitarea de a 
acorda consimțământul trebuie să fie 

eliminat
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prezentată într-o formă care o 
diferențiază de celălalt aspect.

Or. en

Amendamentul 397
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. În cazul în care prelucrarea 
datelor cu caracter personal constituie un 
element esențial pentru capacitatea 
operatorilor de a asigura o securitate 
adecvată în cadrul prestării unui serviciu 
către persoana vizată, revocarea 
consimțământului poate conduce la 
rezilierea serviciului.

Or. en

Justificare

În cazul în care revocarea consimțământului compromite capacitatea unui prestator de 
servicii de a proteja în mod adecvat datele cu caracter personal ale persoanei vizate, 
prestatorul de servicii nu ar trebui obligat să presteze serviciul menționat mai sus. De 
exemplu, o bancă nu ar trebui să fie obligată să continue să ofere un card de credit în cazul 
în care persoana vizată și-a revocat consimțământul prin care permitea prelucrarea datelor 
sale cu caracter personal în scopul evitării activității cu caracter de fraudă.

Amendamentul 398
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 400
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 401
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când nu a 
fost acordat în mod liber.

Or. de

Justificare

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Amendamentul 402
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct 
unui minor, prelucrarea datelor cu caracter 

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

sub 13 ani este legală numai dacă și în 
măsura în care consimțământul este acordat 
sau autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

Or. en

Amendamentul 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 404
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 

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

societății informaționale în mod direct unui 
minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 15
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

Or. fr

Amendamentul 405
Marian Harkin, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 

eliminat
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consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Obligațiile sunt deja clare, scutirile pentru IMM-uri nu pot fi delegate Comisiei.

Amendamentul 407
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Potențiala lipsă de transparență asociată cu actele delegate ar trebui evitată prin garantarea 
elaborării acestora în strânsă cooperare cu părțile interesate afectate.

Amendamentul 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

(4) Comisia poate să stabilească 
formulare tip pentru metodele specifice de 
obținere a consimțământului verificabil 
menționat la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 409
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 

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

rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
problemele sociale semnificative, 
informațiile private, precum și prelucrarea 
datelor genetice sau a datelor privind 
sănătatea, viața sexuală, condamnările 
penale sau măsurile de securitate conexe.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 411
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 412
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal, în condițiile prevăzute la 
articolele 7 și 8; sau

Or. en

Amendamentul 413
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acordurile colective ar trebui considerate în continuare adecvate pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal.

Amendamentul 414
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important ca organizațiile de pe piața forței de muncă să poată continua să prelucreze și 
să schimbe informații cu caracter personal despre membrii lor.
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Amendamentul 416
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 417
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 418
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) prelucrarea și schimbul datelor privind 
sănătatea sunt necesare în scopuri legate 
de sănătate și sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 81; sau

Or. en

Amendamentul 419
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 420
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează sub 
controlul autorității publice. Un registru 
complet al condamnărilor penale este ținut 
numai sub controlul autorității publice.
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Uniunii sau de legislația unui stat 
membru care prevede garanții adecvate. 
Un registru complet al condamnărilor 
penale este ținut numai sub controlul 
autorității publice.

Or. en

Amendamentul 421
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie asigurat că angajatorii care urmează acorduri colective pot primi informații cu 
privire la (potențiale) condamnări penale ale angajaților. Aceasta se aplică în special în 
cazul angajaților care se ocupă cu copii.

Amendamentul 422
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
rezerva condițiilor și garanțiilor 
menționate la articolul 83a, fie sub 
supravegherea unei autorități de 
supraveghere, fie atunci când prelucrarea 
este necesară pentru conformarea cu o 
obligație legală sau de reglementare care îi 
revine operatorului, sau pentru a evita 
încălcarea acestora, fie pentru îndeplinirea 
unei sarcini executate din considerente 
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garanții adecvate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

importante de interes public, în măsura în 
care prelucrarea este autorizată de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate. Un registru 
complet al condamnărilor penale este ținut 
numai sub controlul autorității publice.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică textul, prevăzând un control supravegheat pentru organizațiile care 
prelucrează datele referitoare la condamnările penale. De asemenea, amendamentul clarifică 
faptul că legislația nu va solicita în mod specific fiecare caz de prelucrare desfășurată din 
motive juridice sau legate de conformare reglementară. În anumite cazuri, o astfel de 
prelucrare va fi efectuată ca parte a unui proces de gestionare a riscurilor, menit să prevină 
o încălcare a legii.

Amendamentul 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 425
Amelia Andersdotter

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 426
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 427
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, operatorul nu 

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

are obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

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

Or. en

Justificare

În cazul în care o persoană vizată vrea să știe ce date sunt înregistrate cu privire la persoana 
sa într-o bază de date pentru cercetare, respective persoană vizată trebuie să poată contacta 
sursa de date originală. Operatorii bazelor de date pentru cercetare comunică sursele pe 
care le utilizează pentru a colecta datele pentru cercetare și scopul utilizării acestora. 
Informațiile sunt furnizate ca o bază generală, pe paginile de pornite, etc., cu o trimitere la 
sursa care furnizează datele. Sunt furnizate informații detaliate cu privire la conținutul 
datelor de la sursa originală a datelor.

Amendamentul 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Regulamentul privind protecția datelor nu 
ar trebui să se aplice datelor anonime. În 
cazul în care datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
o persoană fizică, operatorul nu are 
obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 430
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, îndeosebi 
atunci când sunt anonime sau 
pseudonime, operatorul nu are obligația de 
a obține informații suplimentare pentru a 
identifica sau a individualiza persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 432
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator sunt anonime, sau dacă 
operatorul de date anonimizează datele 
prelucrate, acesta nu are obligația de a 
obține informații suplimentare privind 
consimțământul pentru a identifica 
persoana vizată numai în scopul respectării 
unei dispoziții a prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 433
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 434
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 435
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul transmite persoanei vizate 
orice informație și orice comunicare cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, la care trebuie să asigure acces 
în temeiul prezentului regulament, într-o 
formă inteligibilă, care poate fi înțeleasă 
de un consumator mediu în cunoștință de 
cauză, atent și înțelegător.

Or. en
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Amendamentul 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 437
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 
lună de la primirea cererii, dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 

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

articolelor 15-19 și furnizează informațiile 
solicitate. Acest termen poate fi prelungit 
cu încă o lună, în cazul în care mai multe 
persoanele vizate își exercită drepturile și 
cooperarea acestora este necesară într-o 
măsură rezonabilă pentru a evita eforturi 
inutile și disproporționate din partea 
operatorului. Informațiile sunt furnizate în 
scris.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Taxele pentru luarea de măsuri sau 
furnizarea de informații la cererea unei 
persoane vizate menționate la alineatul (1)
nu depășesc costurile reale suportate de 
operator la procesarea cererilor

Or. en

Amendamentul 441
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 442
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 443
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

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

Amendamentul 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 445
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17.

Or. en
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Amendamentul 446
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) scopurile specifice în care sunt 
prelucrate datele cu caracter personal, 
precum și informațiile cu privire la 
prelucrarea efectivă a datelor cu caracter 
personal, inclusiv condițiile contractului și 
condițiile generale în cazul în care 
prelucrarea se întemeiază pe articolul 6 
alineatul (1) litera (b) și interesele legitime 
urmărite de operator, precum și motivele 
pentru care operatorul consideră că 
aceste interese au prioritate față de 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (f);

Or. en

Justificare

Drepturile persoanelor vizate sunt indispensabile pentru abilitarea acestora de a lua 
protecția datelor lor în propriile mâini și de a își cere drepturile de la operatori. Ele 
reprezintă una dintre pârghiile principale pentru responsabilizarea operatorilor. Din acest 
motiv, drepturile la informații, acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor ar trebui 
consolidate pentru a le permite utilizatorilor să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și să își 
exercite controlul asupra acestora. Excepții și derogări.

Amendamentul 447
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu (c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal, atunci când este posibilă 
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caracter personal; determinarea unei perioade precise;

Or. en

Amendamentul 448
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal și criteriile care pot fi 
utilizate ca bază pentru stabilirea 
perioadei de stocare a datelor;

Or. fr

Amendamentul 449
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 450
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) perioada maximă în care vor fi stocate 
datele cu caracter personal.
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Or. de

Justificare

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

Amendamentul 451
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) existența anumitor operațiuni de 
prelucrare care au un impact deosebit 
asupra persoanelor fizice, precum și 
consecințele unor astfel de prelucrări 
asupra persoanelor fizice;

Or. en

Amendamentul 452
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere, 
precum și procedurile pentru a depune 
astfel de plângeri;

Or. en

Amendamentul 453
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere, precum și 
informațiile necesare pentru contactarea
autorității de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 454
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) destinatarii datelor cu caracter personal;

Or. en

Justificare

Drepturile persoanelor vizate sunt indispensabile pentru abilitarea acestora de a lua 
protecția datelor lor în propriile mâini și de a își cere drepturile de la operatori. Ele 
reprezintă una dintre pârghiile principale pentru responsabilizarea operatorilor. Din acest 
motiv, drepturile la informații, acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor ar trebui 
consolidate pentru a le permite utilizatorilor să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și să își 
exercite controlul asupra acestora. Excepțiile și derogările ar trebui să fie foarte limitate.

Amendamentul 455
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) în cazul în care operatorul 
procesează date cu caracter personal 
astfel cum este descris la articolul 20 



PE502.055v01-00 52/168 AM\922342RO.doc

RO

alineatul (1), informațiile cu privire la 
existența prelucrării pentru o măsură de 
tipul celor menționate la articolul 20 
alineatul (1) și efectele preconizate ale 
unei astfel de prelucrări asupra persoanei 
vizate;

Or. en

Justificare

Drepturile persoanelor vizate sunt indispensabile pentru abilitarea acestora de a lua 
protecția datelor lor în propriile mâini și de a își cere drepturile de la operatori. Ele 
reprezintă una dintre pârghiile principale pentru responsabilizarea operatorilor. Din acest 
motiv, drepturile la informații, acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor ar trebui 
consolidate pentru a le permite utilizatorilor să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și să își 
exercite controlul asupra acestora. Excepțiile și derogările ar trebui să fie foarte limitate.

Amendamentul 456
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 457
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) orice informație suplimentară necesară 
pentru garantarea unei prelucrări corecte în 
numele persoanei vizate, având în vedere 
circumstanțele specifice în care sunt 
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colectate datele cu caracter personal. colectate datele cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 458
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal. Acestea ar include date 
obținute în mod ilegal de la o terță parte și 
transmise operatorului.

Or. en

Justificare

Persoanele vizate au dreptul la notificarea imediată în cazul în care s-a constatat faptul că 
datele cu caracter personal ale acestora au fost accesate ilegal pentru a fi utilizate împotriva 
acestora (de exemplu, listele negre).

Amendamentul 459
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
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caracter personal. care datele provin dintr-o sursă aflată la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 460
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 461
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 462
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are obiectivul de a asigura că IMM-urile nu sunt supuse unor poveri 
administrative inutile ca urmare a regulamentului.

Amendamentul 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 464
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. fr

Justificare

Potențiala lipsă de transparență asociată cu actele delegate ar trebui evitată prin garantarea 
elaborării acestora în strânsă cooperare cu părțile interesate afectate.

Amendamentul 465
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1) - (3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(8) Comisia stabilește formulare tip pentru 
transmiterea informațiilor menționate la 
alineatele (1)-(3), ținând seama, dacă este 
cazul, de particularitățile și nevoile 
specifice ale diverselor sectoare și situații 
de prelucrare a datelor, precum și de 
necesitățile părților implicate relevante, 
inclusiv posibila utilizare a anunțurilor 
stratificate. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 466
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, într-un limbaj clar și simplu,
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu prelucrate, 
precum și a faptului că operatorul ia sau 
nu măsuri cu privire la persoana vizată, 
care se bazează pe profiluri, astfel cum se 
prevede la articolul 20 alineatul (1). Acest 
lucru se aplică, de asemenea, datelor care 
permit doar evidențierea, în cazul în care 
persoana vizată se poate autentifica într-
un mod care poate fi verificat. În cazul în 
care aceste date cu caracter personal sunt 
prelucrate, și/sau sunt luate astfel de 
măsuri, operatorul furnizează următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 467
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 468
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate, în special dacă
destinatarii sunt din țări terțe;

(c) destinatarii cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate, inclusiv toți destinatarii 
din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 469
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 470
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere, 
precum și procedurile pentru a depune 
astfel de plângeri;

Or. en

Amendamentul 471
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării;

Or. en

Amendamentul 473
Amelia Andersdotter



PE502.055v01-00 60/168 AM\922342RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) în cazul măsurilor bazate pe 
profiluri, informații semnificative cu 
privire la logica utilizată în crearea de 
profiluri;

Or. en

Amendamentul 474
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) în cazul în care este aplicabil, modul 
în care și scopul specific pentru care vor 
fi prelucrate datele în scopuri statistice și 
modul în care va fi asigurat faptul că 
datele care permit atribuirea de informații 
unei persoane vizate identificate sau 
identificabile se păstrează separat de alte 
informații;

Or. en

Amendamentul 475
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 

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

persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format. Operatorul verifică identitatea 
persoanei vizate care solicită acces la date 
în limitele articolelor 5-10 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Această precizare suplimentară este necesară pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 476
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source.Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.
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Amendamentul 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia poate sugera formele și 
specifica procedurile standard pentru 
solicitarea și acordarea accesului la 
informațiile menționate la alineatul (1), 
inclusiv pentru verificarea identității 
persoanei vizate și comunicarea datelor cu 
caracter personal către persoana vizată, 
ținând seama de particularitățile și nevoile 
specifice pentru diferitele sectoare și 
situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 478
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 479
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 481
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Autoritățile au obligația legală de a păstra o serie de registre, iar datele din aceste registre 
nu pot fi șterse la cererea persoanei vizate.

Amendamentul 482
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sintagma „în special” indică o importanță mai mare a dreptului de a fi uitat atunci când 
implică un minor decât atunci când nu implică un minor. Această nuanță nu este relevantă. 
„Inclusiv” permite sublinierea particularității ca un minor să fie persoana vizată fără a face 
diferența importanței dreptului general de a fi uitat.

Amendamentul 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate ulterior, iar 
perioada legală de păstrare obligatorie 
minimă a expirat;

Or. en

Amendamentul 484
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Autoritățile publice ar putea avea temeiuri legale pentru stocarea informațiilor chiar dacă nu 
sunt prelucrate, pentru a asigura certitudinea juridică pentru persoanele fizice.

Amendamentul 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 487
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea datelor nu este conformă 
cu prezentul regulament din alte motive.

eliminat

Or. en

Justificare

Implicațiile potențiale ale acestei clauze sunt neclare și ar trebui explicate.

Amendamentul 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Aplicarea alineatului 1 ar trebui să se 
facă cu condiția capacității operatorului 
de date de a confirma identitatea 
persoanei vizate care adresează cerere de 
ștergere.

Or. en

Amendamentul 490
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

Or. en

Amendamentul 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa persoanele 
juridice autorizate de operatorul inițial 
pentru a prelucra în continuare datele și
care prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. 
Operatorul nu este responsabil pentru 
datele cu caracter personal pe care 
persoana vizată le-a făcut publice.

Or. en

Amendamentul 492
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, în măsura în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere economic 
și tehnic, în ceea ce privește datele de a 
căror publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

Or. en

Amendamentul 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Excepții de la normele generale prin prevederea ca datele anonime, anumite date sub 
pseudonim, datele care nu sunt disponibile pentru public sau imposibil de citit (de exemplu, 
datele criptate sau datele de pe sistemele de rezervă) ar trebui să fie scutite de la articolul 17, 
întrucât reprezintă o povară și este chiar imposibil să se șteargă toate datele cu caracter 
personal de la un terț și nu este în beneficiul persoanei fizice să se realizeze acest lucru.

Amendamentul 494
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 495
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În cazul în care operatorii sunt supuși unei obligații legale de a păstra și de a prelucra 
datele, aceștia pot fi, de asemenea, obligați să transfere aceste date către autoritățile de 
supraveghere competente, de exemplu rapoarte privind tranzacțiile suspicioase către unitățile 
de informații financiare în contextul normelor de combatere a spălării banilor.

Amendamentul 497
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 498
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public, să respecte esența

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre impun să se ofere o justificare cu 
privire la interesul public, să se respecte 
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dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal și să fie proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

principiul dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal și sunt proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

Or. en

Amendamentul 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.
(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
care este utilizat în mod curent, fără ca 
operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal să poată împiedica 
acest lucru.
(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
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procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Portabilitatea datelor este o măsură competitivă, nu o măsură de protejare a datelor. Aceasta 
ar putea genera abuzuri, întrucât un debitor rău-intenționat poate modifica datele în 
perioada dintre primirea istoricului de credit de la un operator și prezentare acestuia unui 
creditor. Datele nu pot fi stocate sau prelucrate în aceeași limbă în conformitate cu aceleași 
categorii sau proceduri. Aceasta ar putea, de asemenea, impune organizațiilor să dezvăluie 
secrete comerciale, expertiză internă sau informații cu privire la alți clienți.

Amendamentul 502
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.
(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
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furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
care este utilizat în mod curent, fără ca 
operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal să poată împiedica 
acest lucru.
(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Persoanele vizate dispun de dreptul de acces prevăzut la articolul 15 din regulamentul 
propus. Odată cu dreptul de acces, orice persoană vizată are dreptul de a i se comunica 
datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Articolul 18, care ar permite persoanelor 
vizate să obțină o copie a datelor lor în format electronic și structurat nu aduce o valoare 
adăugată semnificativă în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal ale 
cetățenilor.

Amendamentul 503
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 504
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 505
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere obligației 
prevăzute la articolul 5 litera (e) de a 
șterge datele atunci când nu mai sunt 
necesare, în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-un 
format structurat care este utilizat în mod 
curent, persoana vizată are dreptul să 
obțină, la cerere, din partea operatorului, o 
copie a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent și 



AM\922342RO.doc 77/168 PE502.055v01-00

RO

care permite persoanei vizate să utilizeze 
ulterior aceste date.

Or. en

Amendamentul 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 507
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter personal, 
precum și orice altă informație furnizată de 

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

format electronic care este utilizat în mod 
curent, fără ca operatorul de la care sunt 
retrase datele cu caracter personal să poată 
împiedica acest lucru.

Or. en

Amendamentul 508
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 509
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acest drept nu aduce atingere 
obligației de a șterge date atunci când nu 
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mai sunt necesare în temeiul articolului 5 
litera (e).

Or. en

Amendamentul 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 511
Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 512
Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 513
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Formatul electronic prevăzut la 
alineatul (1), precum și normele tehnice, 
modalitățile și procedurile de transmitere a 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu alineatul (2) este stabilit de către 
operator cu referire la normele 
armonizate din sectorul respectiv, iar în 
cazul în care acestea nu sunt deja 
elaborate, sunt redactate de părțile 
interesate din acel sector prin intermediul 
organismelor de standardizare.

Or. en
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Justificare

Comisia Europeană nu ar trebui să fie organismul decizional responsabil cu stabilirea unui 
format armonizat de transfer electronic al datelor. Abordarea propusă în acest amendament 
este, în plus, mai neutră din punct de vedere tehnologic și este mai adecvată, ținând seama de 
numărul sectoarelor care se află sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia poate specifica normele 
tehnice, modalitățile și procedurile de 
transmitere a datelor cu caracter personal 
în conformitate cu alineatul (2). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 516
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dreptul la opoziție nu ar trebui să depindă de motive legate de situația particulară a 
persoanelor vizate.

Amendamentul 517
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele 

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

cu excepția cazului în care operatorul 
demonstrează că motivele legitime și 
imperioase care justifică prelucrarea 
primează asupra intereselor sau a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 518
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 519
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 521
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Măsuri bazate pe crearea de profiluri Măsuri bazate pe prelucrarea automată

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 522
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 523
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 

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

discriminatorii care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice utilizarea termenului de „persoană vizată”, precum și termenul 
juridic „injust și discriminatoriu”, conform Directivei 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale.

Amendamentul 524
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) O persoană fizică are dreptul de a nu fi 
supusă unei decizii injuste sau 
discriminatorii și care se bazează exclusiv 
pe prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică.

Or. en
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Amendamentul 525
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 

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

afectează în mod negativ și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor menită să evalueze, să analizeze ori 
să prevadă persoanei vizate la locul de 
muncă, situația sa economică, locul în care 
se află, sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. en

Justificare

Măsurile suplimentare și distincte pentru prelucrarea datelor personale prin mijloace 
automate se justifică doar în cazurile în care produc efecte juridice adverse; orice altă creare 
de profiluri care constituie prelucrarea datelor cu caracter personal este o prelucrare 
normală supusă deja tuturor dispozițiilor regulamentului.

Amendamentul 527
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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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 528
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorii de date ar trebui să 
notifice persoana vizată în cazul în care 
are loc o astfel de prelucrare și să acorde 
individului dreptul de a revizui o astfel de 
decizie.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 530
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se bazează pe date sub pseudonim.

Or. en
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Amendamentul 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Se bazează pe interesele legitime 
urmărite de operatorul de date.

Or. en

Amendamentul 532
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Amendamentul 533
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 534
Paul Rübig
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 535
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, inclusiv a 
alineatelor (3) și (4), o persoană poate fi 
supusă unei măsuri de acest tip, astfel cum 
se prevede la alineatul (1), numai dacă 
prelucrarea datelor:
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Or. en

Amendamentul 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 537
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 538
Amelia Andersdotter

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

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

(a) este necesară pentru încheierea sau 
executarea unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
inclusiv dreptul de a primi informații 
semnificative despre logica utilizată în 
crearea de profiluri și dreptul de a obține 
intervenție umană, inclusiv o explicație a 
deciziei luate în urma unei asemenea 
intervenții; sau

Or. en

Amendamentul 539
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 540
Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 541
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) este autorizată în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate și 
care le protejează împotriva unei posibile 
discriminări care ar decurge din măsurile 
descrise la alineatul (1); sau

Or. en

Amendamentul 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 

(b) este necesară pentru a se conforma cu 
legislația Uniunii sau a unui stat membru; 
sau
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corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

Or. en

Justificare

Nu poate fi sarcina operatorilor de date să controleze dacă legislația unui stat membru 
„prevede măsuri corespunzătoare pentru protejarea intereselor legitime ale persoanei 
vizate”.

Amendamentul 543
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 545
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o protecție 
eficace împotriva unei posibile 
discriminări care ar decurge din măsurile 
descrise la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 546
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Se urmărește schimbarea abordării adoptate și autorizarea creării de profiluri, dacă 
persoana vizată este informată în legătură cu acest demers și are posibilitatea de a accede la 
datele cu caracter personal utilizate (articolul 15) și de a le rectifica în cazul în care sunt 
eronate (articolul 16).
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Amendamentul 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 548
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 550
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu include sau generează 
date cuprinse în categoriile speciale de 
date cu caracter personal la care se face 
referire la articolul 9, cu excepția cazului 
în care acestea sunt incluse în excepțiile 
enumerate la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 551
Amelia Andersdotter

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

(3a) Se interzice crearea de profiluri care 
are drept efect (cu sau fără intenție) 
discriminarea împotriva persoanelor fizice 
pe baza originii rasiale sau etnice, a 
opiniilor politice, religiei sau 
convingerilor, a apartenenței sindicale 
sau orientării sexuale sau care are drept 
rezultat (cu sau fără intenție) măsuri ce 
au astfel de efecte.

Or. en

Amendamentul 552
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 553
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să 
le furnizeze în temeiul articolului 14 
includ informații despre existența 

eliminat
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prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
precum și despre efectele preconizate ale 
acestei prelucrări asupra persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 554
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 555
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolelor 14 și 15
includ informații despre existența 
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
despre efectele preconizate ale acestei 
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prelucrări asupra persoanei vizate. prelucrări asupra persoanei vizate, precum 
și despre accesul la logica ce stă la baza 
datelor în curs de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 557
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 558
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 560
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament,
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 86 în scopul 
detalierii criteriilor și a cerințelor aferente 
măsurilor corespunzătoare pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanelor vizate menționate la alineatul 
(2). Comisia se consultă cu reprezentanții 
persoanelor vizate și cu Comitetul 
european pentru protecția datelor cu 
privire la propunerile sale înainte de 
emiterea acestora.

Or. en

Amendamentul 561
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a) - (e), la articolele 11
- 20 și la articolul 32, atunci când o astfel 
de restricție constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică 
pentru a:

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a) - (e), la articolele 
11-19 și la articolul 32, atunci când o astfel 
de restricție constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică 
pentru a:

Or. en

Amendamentul 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale 
Uniunii Europene sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, inclusiv în domeniile 
monetar, bugetar și fiscal, precum și 
stabilitatea și integritatea pieței;

eliminat

Or. en

Justificare

Ca și în cazul articolului 6 alineatul (3), statele membre dispun de posibilități foarte extinse 
de a elabora legislație națională care creează excepții la prezentul regulament. Acest lucru 
va permite punerea în aplicare diferită a prezentului regulament în cadrul statelor membre și 
are potențialul de a eroda protecția datelor cetățenilor.

Amendamentul 563
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale 
Uniunii Europene sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, inclusiv în domeniile 
monetar, bugetar și fiscal, precum și 
stabilitatea și integritatea pieței;

(c) un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal;

Or. en

Justificare

Păstrează formularea din Directiva 95/46/CE și nu permite restricții prea largi.

Amendamentul 564
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

(c) proteja alte interese publice importante
ale Uniunii Europene sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, inclusiv în domeniile 
monetar, bugetar și fiscal;

Or. en

Amendamentul 565
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigura funcția de monitorizare, 
inspectare sau reglementare legată, chiar 
și ocazional, de exercitarea autorității 
publice în cazurile menționate la literele 
(a), (b),(c) și (d);

eliminat

Or. en

Amendamentul 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 567
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) trebuie să 
respecte standardul necesității și al 
proporționalității și conține dispoziții 
specifice, cel puțin în ceea ce privește:

(a) privește obiectivele care trebuie avute 
în vedere în cadrul procesului de 
prelucrare;
(b) stabilirea operatorului;
(c) scopurile specifice și mijloacele de 
prelucrare;
(d) categoriile de persoane autorizate 
pentru prelucrarea datelor;
(e) procedura de urmat pentru procesul de 
prelucrare;
(f) garanțiile împotriva interferențelor 
arbitrare ale autorităților publice;
(g) dreptul persoanelor vizate de a fi 
informate cu privire la restricție.

Or. en



AM\922342RO.doc 109/168 PE502.055v01-00

RO

Amendamentul 568
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Restricțiile aplicate prelucrării 
realizate de operatori privați în scopul 
aplicării legii nu ar trebui să îi constrângă 
să păstreze date în plus față de cele strict 
necesare pentru scopul inițial urmărit, 
nici să își modifice arhitectura IT.

Or. en

Justificare

Restricțiile aplicate prelucrării realizate de operatori privați în scopul aplicării legii nu ar 
trebui să îi constrângă să păstreze date în plus față de cele strict necesare pentru scopul 
inițial urmărit, și nici să își modifice arhitectura IT.

Amendamentul 569
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsurile legislative menționate la 
alineatul (1) nu impun obligații asupra 
operatorilor privați de a păstra date în 
plus față de cele strict necesare pentru 
scopul inițial.

Or. en

Amendamentul 570
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Măsurile legislative menționate la 
alineatul (1) sunt comunicate Comitetului 
european pentru protecția datelor pentru 
aviz. În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor consideră că 
măsura comunicată nu respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (2), acesta 
informează Comisia. Ulterior, Comisia ia 
în considerare inițierea procedurii 
stabilite în temeiul articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 577
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 581
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, 
astfel cum este prevăzut la articolul 34 
alineatele (1) și (2);

Or. en

Amendamentul 582
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, în 

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

conformitate cu articolul 34 alineatele (1) 
și (2);

Or. en

Justificare

Procedurile care necesită autorizarea prealabilă presupun consum de timp și de bani pentru 
operator, iar valoarea adăugată a acestora în comparație cu un sistem de notificări 
prealabile poate fi pusă sub semnul întrebării și din punctul de vedere al protecției datelor. 
Notificările prealabile, care ar acorda autorității de supraveghere posibilitatea de a 
reacționa și de a acționa, sunt suficiente și ar oferi, de asemenea, o procedură de protecție a 
datelor ușor de utilizat.

Amendamentul 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1).

(e) existența unei organizații de protecție 
a datelor calificate în mod corespunzător 
sau a unui responsabil cu protecția datelor 
susținuți cu resurse adecvate pentru a 
supraveghea punerea în aplicare a 
măsurilor definite în prezentul articol și a 
monitoriza respectarea prezentului 
regulament, având în vedere îndeosebi 
garantarea independenței organizatorice 
a unui astfel de responsabil cu protecția 
datelor sau organizație de protecție a 
datelor pentru a preveni conflictele de 
interes inadecvate. O astfel de funcție 
poate fi îndeplinită prin intermediul unui 
contract de servicii;

Or. en

Amendamentul 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) existența conștientizării 
corespunzătoare și a formării 
personalului care participă la prelucrarea 
datelor și deciziile legate de aceasta, în 
contextul obligațiilor care reies din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 585
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) stabilirea și documentarea măsurilor 
menționate la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi 
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 587
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorul publică o sinteză a 
măsurilor prevăzute la alineatul (1) și 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 588
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice raport periodic al activităților 
operatorului conține o descriere a 
politicilor și măsurilor menționate la 
articolul 22 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 

eliminat
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verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul 
(3), și în scopul de a prevedea măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 590
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii condițiilor pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul (3).

Or. en

Justificare

Principiul responsabilității ar trebui să lase detaliile în sarcina operatorului. Scutirile pentru 
IMM-uri nu pot fi delegate; în orice caz, răspunderea asigură că măsurile sunt compatibile 
cu întreprinderile de toate dimensiunile.

Amendamentul 591
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor

Protecția implicită a datelor și protecția 
datelor începând cu momentul conceperii

Or. en

Amendamentul 592
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 593
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate. Aceasta 
include:
(a) măsuri tehnice privind conceperea 
tehnică și arhitectura produsului sau a 
serviciului; precum și
(b) măsuri organizatorice care se referă la 
politicile operaționale ale operatorului.
În cazul în care un operator a realizat o 
evaluare a impactului protecției datelor în 
temeiul articolului 33, rezultatele acesteia 
sunt luate în considerare la dezvoltarea 
măsurilor menționate la litera (a) și 
litera (b) de la prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 594
András Gyürk

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

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

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate. Cu 
toate acestea, operatorul ar trebui să fie 
împovărat doar cu măsuri proporționale 
cu riscul prelucrării datelor reflectat de 
natura datelor cu caracter personal care 
urmează să fie prelucrate.

Or. en

Amendamentul 595
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



PE502.055v01-00 122/168 AM\922342RO.doc

RO

Justificare

Este important ca viața privată să fie, de asemenea, luată în considerare la schimbarea 
sistemelor. Adesea, la schimbarea sistemelor se pune accentul pe adăugarea unui nou tip de 
funcționalitate, iar pe parcursul acestui proces este neglijat faptul că cerințele inițiale 
ridicate de securitate și de respectare a vieții private ar trebui să fie luate în considerare în 
continuare.

Amendamentul 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, 
se prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării și că 
aceste date colectate sau păstrate nu 
depășesc pragul minim necesar pentru 

(2) Aceste măsuri și proceduri:
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îndeplinirea acestor scopuri, atât în ceea 
ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

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

Or. en

Amendamentul 598
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 599
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 600
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 
prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane. Dispozițiile de la teza 1 și 2 nu 
se aplică în ceea ce privește prelucrarea 
datelor a cărei scop este îndeplinirea 
obligațiilor legale și/sau care este în 
interes public, în măsura în care o astfel 
de obligație sau sarcină vizează un nivel 
cât mai bun posibil de exhaustivitate a 
unei baze de date. Acest lucru se aplică în 
special registrelor de abonați de 
telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 601
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane fizice.

Or. de

Amendamentul 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 603
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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serviciilor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este în conformitate cu modificarea propusă la articolul 23 
alineatul (1).

Amendamentul 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 605
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)
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momentul conceperii aplicabile în cazul 
tuturor sectoarelor, al produselor și al 
serviciilor.

Or. en

Amendamentul 606
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este în conformitate cu modificarea propusă la articolul 23 
alineatul (1).

Amendamentul 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care este necesar, pot fi 
adoptate măsuri pentru a asigura 
construirea de terminale într-un mod 
compatibil cu Decizia 87/95/CEE a 
Consiliului din 22 decembrie 1986 privind 
standardizarea în domeniul tehnologiei 
informației și telecomunicațiilor, și în 
conformitate cu eforturile de 
standardizare ale sectorului industrial la 
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nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 608
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul
prelucrării datelor cu caracter personal, 
operatorii asociați stabilesc, de comun 
acord, responsabilitățile fiecăruia în ceea 
ce privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea. Acordul reflectă în 
mod corespunzător rolurile și relațiile 
comune corespunzătoare și efective față 
de persoanele vizate.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la definiția operatorului (articolul 4 alineatul 5), este 
important să se clarifice faptul că operatorul stabilește scopul prelucrării datelor, în timp ce 
persoana împuternicită de operator stabilește condițiile și mijloacele.

Amendamentul 611
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui operator cu sediul într-o țară 
terță, în cazul în care Comisia a decis că 
această țară terță asigură un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu articolul 
41; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 612
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) unei întreprinderi care prelucrează date 
cu caracter personal cu privire la mai 
puțin de 250 de persoane vizate; sau

Or. en

Amendamentul 613
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 614
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic ca persoana împuternicită de către 
operator să identifice o persoană vizată, de exemplu, ca urmare a unor tehnici adecvate de 
anonimizare, articolul 26 nu se aplică. Reducerea poverii administrative va stimula 
investițiile în tehnologii robuste de anonimizare și utilizarea unui sistem robust de acces 
restrâns, consolidând în cele din urmă protecția persoanei vizate.

Amendamentul 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului, operatorul alege o persoană 
împuternicită care oferă garanții suficiente 
pentru punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 

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

măsurilor și a procedurilor tehnice și 
organizatorice adecvate, astfel încât 
prelucrarea să respecte cerințele prevăzute 
în prezentul regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate, în 
special în ceea ce privește măsurile de 
securitate tehnică și de organizare privind 
prelucrarea care urmează să fie efectuată, și 
veghează la respectarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este important întrucât stimulează utilizarea tehnicilor de 
anonimizare și, astfel, contribuie la obiectivul de minimizare a datelor. Cu cât operatorul 
cunoaște mai puțin despre persoana vizată, cu atât mai bine.

Amendamentul 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul. Operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
au libertatea de a stabili rolurile și 
responsabilitățile cu privire la cerințele 
prezentului regulament, și asigură 
următoarele:

Or. en

Justificare

Relația operator-persoană împuternicită de către operator ar trebui să fie reglementată prin 
legislația normală a contractelor, fiecare parte contractantă fiind liberă să își negocieze 
drepturile și responsabilitățile ca parte a acordului.
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Amendamentul 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorului, în special în cazul în care 

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

special în cazul în care transferul de date 
cu caracter personal utilizate este interzis;

Or. en

Amendamentul 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajează numai personal care s-a 
angajat să respecte confidențialitatea sau 
care sunt obligați prin lege să respecte 
confidențialitatea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 622
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adoptă toate măsurile necesare în eliminat
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conformitate cu articolul 30;

Or. en

Amendamentul 624
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recrutează o altă persoană 
împuternicită de către operator numai cu 

eliminat
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autorizarea prealabilă a operatorului;

Or. en

Justificare

Aceasta este o povară administrativă și nu reflectă realitatea conform căreia operatorii 
contractează un număr semnificativ de sub-operatori (adesea IMM-uri). Este la latitudinea 
operatorului să își ia propriile măsuri de precauție și să stabilească răspunderea în temeiul 
dreptului contractual normal cu sub-operatorii. Redeschiderea relației contractuale între 
operator și persoana împuternicită de către operator de fiecare dată când operatorii 
contractează un sub-operator ar adăuga, prin urmare, sarcini administrative enorme pentru 
toate părțile, fără nicio garanție de creștere a protecției datelor pentru persoanele vizate.

Amendamentul 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 

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

asista cu un efort rezonabil, un acord cu 
privire la condițiile tehnice și 
organizatorice relevante care sprijină 
capacitatea operatorului de a răspunde 
cererilor privind exercitarea, de către 
persoana vizată, a drepturilor prevăzute în 
capitolul III;

Or. en

Justificare

În anumite contexte, precum contextul mediului informatic dematerializat, adesea nu este nici 
oportun, pe baza principiului minimizării datelor, nici posibil ca persoana împuternicită de 
operator să ajute operatorul în cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

Amendamentul 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) în măsura în care acest lucru este 
posibil având în vedere natura prelucrării, 
informațiile aflate la dispoziția persoanei 
împuternicite de către operator și 
capacitatea acesteia de a ajuta cu eforturi 
rezonabile, un acord cu privire la modul 
în care va fi garantată respectarea 
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obligațiilor prevăzute la articolele 28-34;

Or. en

Justificare

Asemenea amendamentului la articolul 26 alineatul (2) litera (e).

Amendamentul 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se face referire explicită la distrugere pentru a asigura că minimizarea datelor este fizic pusă 
în aplicare.
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Amendamentul 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în 
prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 634
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) ia în considerare principiul protecției 
datelor începând cu momentul conceperii.

Or. en

Amendamentul 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator păstrează o dovadă 
scrisă a instrucțiunilor prezentate de 
operator și a obligațiilor care îi revin 
persoanei împuternicite de către operator 
menționate la alineatul (2).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 636
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Acest lucru creează incertitudine juridică și contravine obiectivului de minimizare a datelor. 
În cazul în care persoana împuternicită de către operator prelucrează datele contrar 
instrucțiunilor operatorului de date, persoana împuternicită de către operator încalcă 
contractul. În cazul în care există un mijloc legitim pentru ca persoana împuternicită să 
prelucreze datele contrar instrucțiunilor operatorului, aceasta va duce la o serie de 
consecințe nedorite, precum obligația persoanei vizate de a stabili o relație cu persoana 
împuternicită de operator pentru ca drepturile sale în temeiul capitolului III să fie puse în 
aplicare.

Amendamentul 638
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 639
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 641
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 643
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Protecția eficientă a datelor impune organizațiilor să aibă o înțelegere bazată pe o 
documentare suficientă a activităților lor de prelucrare a datelor, însă menținerea 
documentației pentru toate operațiunile de prelucrare este disproporționat de împovărătoare. 
În loc de a satisface nevoile birocratice, scopul documentației ar trebui să fie de a ajuta 
operatorul și persoana împuternicită de către operator să își îndeplinească obligațiile.

Amendamentul 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obligația operatorului nu se aplică 
IMM-urilor care prelucrează date doar ca 
o activitate auxiliară la vânzarea de 
bunuri și servicii. Activitatea auxiliară ar 
trebui să fie definită ca activitate 
comercială sau activitate necomercială 
care nu este asociată cu activitățile de 
bază ale unei întreprinderi. În ceea ce 
privește protecția datelor, activitățile de 
prelucrare a datelor care nu reprezintă 
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peste 50 % din cifra de afaceri a 
întreprinderii sunt considerate auxiliare.

Or. en

Amendamentul 646
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel
puțin următoarele informații:

(2) Documentația principală cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe amendamentul adus articolului 28 alineatul (1).

Amendamentul 647
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 648
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea;

Or. en

Amendamentul 649
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 650
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 651
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 652
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 653
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori:

Or. en

Amendamentul 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
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operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

operatori:

Or. en

Amendamentul 657
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) întreprinderilor sau organizațiilor care 
prelucrează date cu caracter personal 
referitoare la mai puțin de 250 de 
persoane vizate, care prelucrează date cu 
caracter personal doar ca o activitate 
auxiliară activităților lor principale.

Or. en

Amendamentul 658
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Limita de 250 de angajați situează angajatorii într-o poziție inegală, discriminează împotriva 
întreprinderilor mai mari și nu este în niciun caz necesară pentru atingerea obiectivului. 
Numărul angajaților nu este corelat cu volumul sau tipul datelor cu caracter personal 
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păstrate de o organizație. O organizație de mici dimensiuni cu doar câțiva angajați poate 
controla un volum imens de date sensibile cu caracter personal și viceversa.

Amendamentul 659
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 660
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 661
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentația la care se 
face referire la alineatul (1). Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 663
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 665
Franck Proust
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 666
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare. Cu toate acestea, operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
ar trebui să fie împovărate doar cu măsuri 
proporționale cu riscul prelucrării datelor 
reflectat de natura datelor cu caracter 
personal care urmează să fie prelucrate.

Or. en

Amendamentul 667
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal.

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal. În cazul în care un 
operator a efectuat o evaluare a 
impactului privind protecția datelor în 
temeiul articolului 33, rezultatele acestei 
evaluări sunt luate în considerare în 
evaluarea riscurilor.

Or. en

Amendamentul 668
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal.

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal. În special, operatorul 
adoptă o gestionare a securității 
informațiilor care include, după caz, 
punerea în aplicare a unei politici de 
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securitate a informațiilor specifice 
prelucrării datelor efectuate.

Or. en

Amendamentul 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punerea în aplicare de către operator 
și persoana împuternicită de operator a 
măsurilor, astfel cum se prevede la 
alineatul (1) și alineatul (2), precum și 
executarea acestora, care ar necesita 
prelucrarea anumitor date pentru a crește 
securitatea rețelelor și a securității 
informațiilor, intră sub incidența 
articolului 6 alineatul (1) litera (f).

Or. en

Amendamentul 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligațiile legale, în temeiul 
alineatului (1) și al alineatului (2), care ar 
necesita prelucrarea datelor cu caracter 
personal în măsura strict necesară în 
scopul asigurării securității rețelelor și al 
informațiilor, constituie un interes legitim 
urmărit de către sau în numele 
operatorului de date sau al persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. en
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Justificare

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Amendamentul 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 673
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 72 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 72 de 
ore.

Or. en

Amendamentul 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

securității datelor cu caracter personal, 
atunci când încălcarea este de natură să 
producă efecte juridice în detrimentul 
vieții private a persoanei vizate, operatorul 
notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 675
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 72 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 72 de 
ore.

Or. en

Amendamentul 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

securității datelor cu caracter personal, 
care va prezenta un risc semnificativ de 
prejudiciu pentru cetățeni, operatorul 
notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate. 
Notificarea autorității de supraveghere 
trebuie să fie însoțită de o explicație 
motivată în cazul în care aceasta nu are loc 
în termen de 24 de ore.

Or. en

Justificare

Este important ca numai încălcările care au un impact semnificativ asupra securității publice 
să fie raportate. Dacă există prea multe rapoarte de încălcări triviale, cetățenii nu vor mai 
avea grijă atunci când sunt notificați. Este nerealist să se realizeze o raportare rațională a 
unei încălcări importante în mai puțin de 24 de ore. Notificarea prea rapidă va rezulta 
adesea în ajustări ulterioare care urmează să fie efectuate, iar astfel de anunțuri ar submina 
încrederea cetățenilor, îndeosebi dacă există mai multe astfel de anunțuri.

Amendamentul 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 680
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea de supraveghere 
păstrează un registru public al tipurilor de 
încălcare notificate.

Or. en

Amendamentul 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 682
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate, operatorul, 

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

după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal. 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.

Or. en

Justificare

Pentru claritatea textului.

Amendamentul 683
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 684
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Amendamentul 685
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 

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

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

Or. en

Amendamentul 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 688
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1).

(5) Comisia este mandatată să adopte, în 
urma consultării Comitetului european 
pentru protecția datelor, acte delegate în 
conformitate cu articolul 86 în scopul 
detalierii criteriilor și a cerințelor privind 
circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Informarea altor organizații cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 

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

Or. en

Justificare

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


