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Amendamentul 690
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR AUTORIZAȚIA
PREALABILĂ

EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR 
NOTIFICAREA PREALABILĂ

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal. IMM-urile au 
obligația de a realiza o evaluare a 
impactului doar după al treilea an de la 
înființare, în situația în care se consideră 
că prelucrarea datelor este una dintre 
activitățile lor principale.
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Or. en

Justificare

În medie, 80 % dintre IMM-urile nou-constituite dispar de pe piață în primii trei ani de la 
înființare. Este necesar să se prevadă această perioadă de timp înainte de evaluarea 
impactului, pentru ca toate întreprinderile să aibă șansa de a reuși înainte de a suporta 
costuri care ar putea ajunge la mii de euro.

Amendamentul 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor sau atunci când aceste operațiuni se 
efectuează în cadrul unui proiect de 
infrastructură din sectorul public, 
operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 

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

prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal. O evaluare unică este 
suficientă pentru abordarea unui set de 
operațiuni de prelucrare care prezintă 
riscuri similare.

Or. en

Justificare

O nouă evaluare a impactului asupra vieții private ar trebui să fie necesară numai dacă 
procesul sau proiectul în cauză comportă riscuri pentru viața privată, noi sau semnificativ 
diferite față de cele analizate în trecut. Dacă un proces sau un proiect similar a fost supus în 
trecut unei analize a impactului asupra vieții private, ar trebui să fie analizate din nou doar 
acele aspecte ale procesului sau proiectului care sunt noi sau diferite.

Amendamentul 694
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, efectuează o evaluare 
a impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care activitățile în cauză nu prezintă un 
risc pentru viața privată a persoanei 
vizate.

Or. en

Justificare

Efectuarea evaluărilor de impact cu titlu opțional elimină obligațiile nejustificate asupra 
operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori ale căror activități nu prezintă un risc 
pentru viața privată a persoanei vizate. Această dispoziție funcționează împreună cu 
modificările aduse articolului 79, cu alegerea de a avea o evaluare a impactului care să fie 
unul dintre factorii ce trebuie luați în considerare atunci când se decide cu privire la 
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sancțiunile administrative.

Amendamentul 695
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) IMM-urile au obligația de a realiza o 
evaluare a impactului doar după al treilea 
an de la înființare, în situația în care se 
consideră că prelucrarea datelor este una 
dintre activitățile lor principale, adică 
atunci când vânzările sau veniturile din 
prelucrare reprezintă 50 % din venitul 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Cercetările arată că majoritatea IMM-urilor se închid în primii trei ani de la înființare. Este 
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necesar să se prevadă această perioadă de timp înainte de evaluarea impactului, pentru ca 
toate întreprinderile să aibă șansa de a reuși înainte de a suporta cheltuieli excesive.

Amendamentul 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 698
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

bazează măsurile care produc efecte 
juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respective, inclusiv 
orice alte operațiuni de prelucrare de tipul 
celor menționate la articolul 20 
alineatul (1) din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 699
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa și originea etnică 
sau informații necesare pentru furnizarea 

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, opiniile politice, 
convingerile religioase, condamnările 
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de asistență medicală, studii 
epidemiologice sau studii privind boli 
mentale sau infecțioase prelucrarea datelor 
pentru adoptarea de măsuri sau decizii care 
vizează anumite persoane pe scară largă;

penale, rasa și originea etnică sau 
informații necesare pentru furnizarea de 
asistență medicală, studii epidemiologice 
sau studii privind boli mentale sau 
infecțioase, atunci când prelucrarea datelor 
se efectuează pentru adoptarea de măsuri 
sau decizii care vizează anumite persoane 
pe scară largă;

Or. en

Amendamentul 701
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 702
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării 
dispozitivelor optoelectronice 
(supravegherea video);

Or. en
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Amendamentul 703
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procesarea datelor cu caracter personal 
în sistemele de evidență a datelor de mari 
dimensiuni privind minorii sau procesarea 
datelor biometrice sau genetice;

(d) procesarea datelor cu caracter personal 
în sistemele de evidență a datelor privind 
minorii sau procesarea datelor biometrice 
sau genetice;

Or. en

Amendamentul 704
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile,
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate, 
precum și tehnologiile și metodele 
moderne care pot îmbunătăți viața privată 
a cetățenilor. În situația în care există 
norme europene, acestea stau la baza 
evaluării impactului.

Or. en
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Amendamentul 705
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 706
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 707
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 708
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 709
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o 
autoritate sau un organism public și 
prelucrarea rezultă dintr-o obligație 

eliminat
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juridică în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (c), care prevede normele și 
procedurile referitoare la operațiunile de 
prelucrare și reglementate de legislația 
Uniunii, alineatele (1) - (4) nu se aplică, 
cu excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea 
unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 710
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Natura serviciului furnizat și nu natura organismului care furnizează acest serviciu ar trebui 
să determine dacă se aplică normele privind evaluarea impactului asupra datelor. De 
exemplu, organizațiilor private li se încredințează adesea responsabilitatea de a furniza 
servicii publice. Ar trebui să existe o abordare unică în furnizarea serviciilor publice, 
indiferent dacă organismul care le furnizează este o autoritate ori un organism public sau o 
organizație privată care efectuează acest lucru în temeiul unui contract.
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Amendamentul 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 712
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscurile specifice menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și cerințelor 
pentru evaluare la care se face referire la 
alineatul (3), inclusiv condițiile de 
scalabilitate, de verificare și posibilitatea 
auditării. În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscurile specifice menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și cerințelor 
pentru evaluare la care se face referire la 
alineatul (3), inclusiv condițiile de 
scalabilitate, de verificare și posibilitatea 
auditării. În acest sens, Comisia, în 
colaborare cu actorii în cauză, ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
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mici și mijlocii. mici și mijlocii.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 714
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În concordanță cu dispozițiile 
anterioare, în termen de șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prevede standarde și 
proceduri de realizare, verificare și auditare 
a evaluării menționate la alineatul (3). 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea prealabilă și consultarea 
prealabilă

Consultarea prealabilă

Or. en

Amendamentul 717
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate:

(a) în cazul în care un operator efectuează 
orice operațiune de prelucrare de tipul 
celor menționate la articolul 20 
alineatul (1) din prezentul regulament în 
legătură cu minorii;
(b) în cazul în care un operator sau o
persoană împuternicită de către operator 
adoptă clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d);
(c) în cazul în care un operator nu oferă 
garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de vedere 
juridic, astfel cum se menționează la 
articolul 42 alineatul (5) în ceea ce privește 
transferul de date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație internațională;
(d) în cazul în care un operator sau o 
persoană împuternicită de către operator 
transferă personal către o țară terță sau o 
organizație internațională în conformitate 
cu derogările prevăzute la articolul 44;
(e) în cazul în care un operator efectuează 
operațiunile de prelucrare menționate la 
articolul 81 alineatul (3) sau la 
articolul 83 alineatul (3).
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Or. en

Amendamentul 718
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 720
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 722
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 723
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a impactului privind 
protecția datelor, astfel cum se prevede la 
articolul 33, indică faptul că operațiunile de 
prelucrare pot prezenta, prin însăși natura, 
domeniul de aplicare sau scopurile lor, un 
grad înalt de riscuri specifice; sau

(a) o evaluare a impactului privind 
protecția datelor, astfel cum se prevede la 
articolul 33, indică faptul că operațiunile de 
prelucrare pot prezenta, prin însăși natura, 
domeniul de aplicare sau scopurile lor, un 
grad înalt de riscuri specific, inclusiv, în 
special, riscul ca operațiunile să conducă
la discriminări; sau

Or. en

Amendamentul 724
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) autoritatea de supraveghere solicită 
opiniile reprezentanților persoanelor 
vizate și ale Comitetului pentru protecția 
datelor cu privire la prelucrarea 
planificată;

Or. en

Amendamentul 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o consultare 
prealabilă cu privire la operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile și libertățile 

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

persoanelor vizate prin însăși natura, 
domeniul de aplicare și/sau scopurile lor.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind eliminarea alineatului (4).

Amendamentul 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 

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

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

Or. en

Amendamentul 728
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când consideră că prelucrarea 
planificată poate implica un risc de 
tratament discriminatoriu al persoanelor 
vizate, autoritatea de supraveghere 
dispune ca efectele reale ale prelucrării să 
fie monitorizate în acest sens și să i se 
pună la dispoziție toate informațiile 
necesare pentru a putea evalua aceste 
aspecte, în mod periodic.

Or. en

Amendamentul 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 731
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6



AM\923501RO.doc 25/122 PE502.174v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 733
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IV – secțiunea 4 eliminată

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care regulamentul ar trebui să conțină dispoziții privind 
organizarea funcțiilor interne ale întreprinderilor. Protecția eficientă a datelor poate fi 
realizată cu ajutorul mai multor tipuri de structuri organizatorice, iar legislația privind 
protecția datelor nu ar trebui să impună întreprinderilor un anumit model.

Amendamentul 734
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care regulamentul ar trebui să conțină dispoziții privind 
organizarea funcțiilor interne ale întreprinderilor. Protecția eficientă a datelor poate fi 
realizată cu ajutorul mai multor tipuri de structuri organizatorice, iar legislația privind 
protecția datelor nu ar trebui să impună întreprinderilor un anumit model.

Amendamentul 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 736
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere care prelucrează date cu 
caracter personal referitoare la peste 
250 de persoane vizate anual; sau

Or. en

Amendamentul 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 739
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează
responsabilul cu protecția datelor în baza 
calităților profesionale și, în special, a 
cunoștințelor de specialitate în materie de 

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

legislație și practici privind protecția 
datelor și a capacității de a îndeplini 
sarcinile menționate la articolul 37. Nivelul 
necesar al cunoștințelor de specialitate se 
stabilește în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

Or. en

Amendamentul 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

Or. en

Amendamentul 742
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 743
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 

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

responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă determinată, la alegerea sa. 
Mandatul responsabilului cu protecția 
datelor poate fi reînnoit. Pe durata 
mandatului, responsabilul cu protecția 
datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale, la latitudinea 
conducerii întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 

eliminat
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prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 746
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 36 eliminat
Funcția responsabilului cu protecția 
datelor
(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator se asigură 
că responsabilul cu protecția datelor este 
implicat în mod corespunzător și în timp 
util în toate aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter personal.
(2) Operatorul sau persoană 
împuternicită de către operator se asigură 
că responsabilul cu protecția datelor își
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.
(3) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator sprijină pe 
responsabilul cu protecția datelor în 
îndeplinirea sarcinilor sale și pune la 
dispoziție personalul, incinta, 
echipamentele și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru care regulamentul ar trebui să conțină dispoziții privind 
organizarea funcțiilor interne ale întreprinderilor. Protecția eficientă a datelor poate fi 
realizată cu ajutorul mai multor tipuri de structuri organizatorice, iar legislația privind 
protecția datelor nu ar trebui să impună întreprinderilor un anumit model.

Amendamentul 747
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor are acces 
la toate informațiile relevante și la toate 
spațiile necesare pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale și că este implicat în mod 
corespunzător și în timp util în toate 
aspectele legate de protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 749
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

Or. en

Justificare

Conducerea ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a da instrucțiuni personalului, 
inclusiv RPD, iar acesta nu ar trebui să aibă posibilitatea de a acționa în mod independent de 
conducere. Conducerea este responsabilă pentru toate activitățile din cadrul organizației, 
inclusiv pentru protecția datelor.

Amendamentul 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Organizația pentru protecția datelor 
sau responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent.
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împuternicite de către operator.

Or. en

Amendamentul 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 752
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care regulamentul ar trebui să conțină dispoziții privind 
organizarea funcțiilor interne ale întreprinderilor. Protecția eficientă a datelor poate fi 
realizată cu ajutorul mai multor tipuri de structuri organizatorice, iar legislația privind 
protecția datelor nu ar trebui să impună întreprinderilor un anumit model.

Amendamentul 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 754
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 

(c) monitorizarea în conformitate cu 
prezentul regulament;
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de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului
regulament;

Or. en

Amendamentul 756
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția implicită 
a datelor în conformitate cu articolul 23, 
de securitatea datelor în conformitate cu 
articolele 30-32 și de informațiile 
persoanelor vizate și de cererile acestora în 
exercitarea drepturilor lor în conformitate 
cu articolele 11-20 din prezentul
regulament;

Or. en

Amendamentul 757
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea menținerii unei 
documentații actualizate, prevăzute la 
articolul 28;

(d) asigurarea menținerii documentației 
complete prevăzute la articolul 28;

Or. en
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Amendamentul 758
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 759
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia 
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 

(1) Statele membre și Comisia colaborează 
cu operatorii, cu persoanele împuternicite 
de către operatori și cu alte părți 



AM\923501RO.doc 39/122 PE502.174v02-00

RO

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

interesate pentru a încuraja, în special la 
nivel european, instituirea de mecanisme 
de certificare în domeniul protecției datelor 
și de sigilii și mărci în domeniul protecției 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor pe care îl asigură operatorii și 
persoanele împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

Or. en

Justificare

Este important ca părțile interesate să își exprime opinia cu privire la conceperea și punerea 
în aplicare a mecanismelor de certificare.

Amendamentul 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională.

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
nu pot fi transferate decât dacă, sub 
rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională.

Or. en

Justificare

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Amendamentul 765
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de maximum [5 ani] de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, se revizuiește orice acord 
internațional, în vederea alinierii la 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

UE a semnat deja o serie de acorduri internaționale privind transferul de date cu caracter 
personal către țările terțe. Acestea trebuie să fie aliniate la prezentul regulament într-o 
perioadă de tranziție de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a regulamentului.

Amendamentul 766
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 
ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 
ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare. 
Aceste decizii nu afectează gradul de 
protecție prevăzut de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 767
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, precum și 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
acesteia, normele profesionale și măsurile 
de securitate care sunt respectate în țara 
respectivă sau de respectiva organizație 
internațională, precum și drepturile efective 
și opozabile, inclusiv căile de atac 
administrative și judiciare efective ale 
persoanelor vizate, în special în cazul 
persoanelor vizate care au reședința în 
Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate;

Or. en

Amendamentul 768
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Comisia solicită Comitetului 
european pentru protecția datelor să 
emită un aviz privind caracterul adecvat 
al nivelului de protecție. În acest scop, 
Comisia va pune la dispoziția Comitetului 
european pentru protecția datelor toate 
documentele necesare, inclusiv 
corespondența cu guvernul țării terțe sau 
cu organizația internațională în cauză;

Or. en



PE502.174v02-00 44/122 AM\923501RO.doc

RO

Amendamentul 769
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau o organizație 
internațională asigură un nivel de protecție 
adecvat în sensul alineatului (2). Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(3) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau o organizație 
internațională asigură un nivel de protecție 
adecvat în sensul alineatului (2), luând în 
considerare, în mod deosebit, avizul 
Comitetului european pentru protecția 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 770
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia monitorizează permanent 
evoluțiile care ar putea afecta realizarea 
elementelor menționate la alineatul (2) în 
țările terțe și în organizațiile 
internaționale cu privire la care s-a 
adoptat o decizie în temeiul 
alineatului (3).

Or. en

Amendamentul 771
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 772
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță, sau o organizație 
internațională nu asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2) al 
prezentului articol, în special în cazurile în 
care legislația relevantă, atât cea generală, 
cât și cea specifică, în vigoare în țara terță 
sau în organizația internațională, nu 
garantează drepturi efective și opozabile, 
inclusiv căi de atac administrative și 
judiciare efective pentru persoanele vizate, 
în special pentru acele persoanele vizate 
care își au reședința în Uniune și ale căror 
date cu caracter personal sunt transferate. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), sau, 
în cazuri de extremă urgență pentru 
persoanele fizice în ceea ce privește dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal, în 
conformitate cu procedura menționată la 

(5) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță, sau o organizație 
internațională nu asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2) al 
prezentului articol, în special în cazurile în 
care legislația relevantă, atât cea generală, 
cât și cea specifică, în vigoare în țara terță 
sau în organizația internațională, nu 
garantează drepturi efective și opozabile, 
inclusiv căi de atac administrative și 
judiciare efective pentru persoanele vizate, 
în special pentru acele persoanele vizate 
care își au reședința în Uniune și ale căror 
date cu caracter personal sunt transferate. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), sau, 
în cazuri de extremă urgență pentru 
persoanele fizice sau juridice în ceea ce 
privește dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal, în conformitate cu 
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articolul 87 alineatul (3). procedura menționată la articolul 87 
alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 773
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia ia o decizie în 
temeiul alineatului (5), transferurile de date 
cu caracter personal către țara terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau către organizația 
internațională în cauză sunt interzise, fără 
a aduce atingere articolelor 42-44. La 
momentul oportun, Comisia efectuează 
consultări cu țara terță sau organizația 
internațională în vederea remedierii 
situației apărute în urma deciziei luate în 
conformitate cu alineatul (5) al prezentului 
articol.

(6) În cazul în care Comisia ia o decizie în 
temeiul alineatului (5), transferurile de date 
cu caracter personal către țara terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau către organizația 
internațională în cauză sunt interzise, cu 
excepția cazului în care ele fac obiectul 
garanțiilor adecvate prevăzute la 
articolul 42 sau al derogărilor prevăzute 
la articolul 44. La momentul oportun, 
Comisia efectuează consultări cu țara terță 
sau organizația internațională în vederea 
remedierii situației apărute în urma deciziei 
luate în conformitate cu alineatul (5) al 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41 sau a decis 
că o țară terță sau un teritoriu ori un 
sector de prelucrare din respectiva țară 
terță sau o organizație internațională nu 
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organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

oferă un nivel adecvat de protecție în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (5), 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator poate transfera date cu 
caracter personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale care transferă 
date la nivel internațional numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

Or. en

Amendamentul 775
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie și, după caz, în 
urma unei evaluări de impact, în cazul în 
care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta s-a asigurat că 
destinatarul datelor din țara terță aplică 
standarde înalte de protecție a datelor.

Or. en

Justificare

Scopul este acela de a-i încuraja pe operatori să pună în aplicare standarde ridicate de 
protecție a datelor, încurajându-i să realizeze o evaluare a impactului.
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Amendamentul 776
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie. Aceste garanții 
asigură cel puțin respectarea principiilor 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal prevăzute la articolul 5 și a 
drepturilor persoanelor vizate, prevăzute 
în capitolul III.

Or. en

Amendamentul 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) clauze contractuale între operator 
sau persoana împuternicită de operator și 
destinatarul datelor, suplimentare față de 
clauzele standard privind protecția datelor 
menționate la alineatul (2) literele (b) 
și (c) din acest articol și care sunt 
autorizate de autoritatea de supraveghere 
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competentă în conformitate cu 
alineatul (4);

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 783
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 785
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator obține de la autoritatea de 
supraveghere autorizarea prealabilă pentru 
clauzele contractuale, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1), pentru 
transferurile în baza acestui articol. Dacă 
transferul are legătură cu activitățile de 
prelucrare care se referă la persoane vizate 
din alt stat membru sau din alte state 
membre, sau dacă afectează în mod 
semnificativ libera circulație a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57.
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Or. en

Amendamentul 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În completarea articolului 42 alineatul (4a) (nou) privind încurajarea regimurilor 
suplimentare în scopul asigurării securității transferurilor internaționale de date.

Amendamentul 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un operator sau o persoană 



PE502.174v02-00 54/122 AM\923501RO.doc

RO

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 789
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la articolul 
57. Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 

(5) Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.
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Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 58 și prin intermediul unui act 
unic de aprobare, autoritatea de 
supraveghere autorizează regulile 
corporatiste obligatorii pentru un grup de 
întreprinderi. Regulile vor permite 
transferurile internaționale multiple între 
companii, în interiorul și în afara 
Europei, cu condiția ca acestea:

Or. en

Amendamentul 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 792
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 794
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principiile generale în materie de 
protecție a datelor, în special limitarea 
scopului, calitatea datelor, temeiul juridic 
pentru prelucrarea datelor, prelucrarea 
datelor sensibile cu caracter personal; 
măsuri de asigurare a securității datelor, 
precum și cerințele pentru transferurile 
ulterioare către organizații care nu au 
obligații în temeiul politicilor;

(d) principiile generale în materie de 
protecție a datelor, în special limitarea 
scopului, minimizarea datelor, păstrarea 
pe perioadă determinată, calitatea datelor, 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor, 
prelucrarea datelor sensibile cu caracter 
personal; măsuri de asigurare a securității 
datelor, precum și cerințele pentru 
transferurile ulterioare către organizații 
care nu au obligații în temeiul politicilor;

Or. en

Amendamentul 795
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 797
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transferul se realizează dintr-un registru 
care, potrivit dreptului Uniunii sau al 
statului membru, are scopul de a furniza 
informații publicului și care poate fi 
consultat fie de public, în general, fie de 
orice persoană care poate face dovada 
interesului legitim, în măsura în care sunt 
îndeplinite condițiile cu privire la 
consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau 
al statului membru în acel caz specific; sau

(g) transferul se realizează dintr-un registru 
care, potrivit dreptului Uniunii sau al 
statului membru, are scopul de a furniza 
informații publicului și care poate fi 
consultat fie de public, în general, fie de 
orice persoană care poate face dovada 
interesului legitim, în măsura în care sunt 
îndeplinite condițiile cu privire la 
consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau 
al statului membru în acel caz specific, iar 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a obținut autorizarea 
prealabilă de la autoritatea de 
supraveghere pentru transferul sau setul 
de transferuri respectiv, în conformitate 
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cu articolul 34;

Or. en

Amendamentul 798
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 

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

privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

Or. en

Justificare

În epoca sistemelor cloud computing, nu este fezabil să se facă o distincție calitativă între 
transferurile frecvente sau voluminoase de date și cele de dimensiuni mai mici. Important este 
să existe garanții adecvate.

Amendamentul 800
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care prelucrarea se 
realizează în baza alineatului (1) litera 
(h), operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator trebuie să 
acorde atenție deosebită naturii datelor, 
scopului și duratei operațiunii sau 
operațiunilor propuse de prelucrare, 
situației din țara de origine, din țara terță 
și din țara de destinație finală și 
garanțiilor corespunzătoare oferite în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal, în cazul în care este 
necesar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 801
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Literele (b), (c) și (h) de la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul activităților 
desfășurate de către autoritățile publice în 
exercitarea competențelor lor publice.

(4) Literele (b) și (c) de la alineatul (1) nu 
se aplică în cazul activităților desfășurate 
de către autoritățile publice în exercitarea 
competențelor lor publice.

Or. en

Amendamentul 802
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 803
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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supraveghere cu privire la transfer.

Or. en

Amendamentul 804
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Divulgările de date neautorizate de 
dreptul Uniunii
(1) Nicio sentință a unei instanțe sau a 
unui tribunal și nicio decizie a unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
potrivit căreia un operator sau o persoană 
împuternicită de către un operator trebuie 
să divulge date cu caracter personal nu va 
fi recunoscută și nu va fi executorie sub 
nicio formă, fără a aduce atingere unui 
tratat de asistență reciprocă sau unui 
acord internațional în vigoare între țara 
terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru al acesteia.
(2) În situația în care o sentință a unei 
instanțe sau a unui tribunal sau o decizie 
a unei autorități administrative dintr-o 
țară terță impune unui operator sau unei 
persoane împuternicite de către operator 
să divulge date cu caracter personal, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, comunică 
această solicitare autorității de 
supraveghere, fără întârzieri nejustificate, 
și trebuie să obțină autorizația prealabilă 
pentru transfer din partea autorității de 
supraveghere, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1) litera (d).
(3) Autoritatea de supraveghere evaluează 
conformitatea solicitării de divulgare cu 
prezentul regulament și, în special, dacă 
divulgarea este necesară și impusă de lege 
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în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) literele (d) și (e) și 
alineatul (5).
(4) Autoritatea de supraveghere 
informează autoritatea națională 
competentă cu privire la solicitare. De 
asemenea, operatorul sau persoana 
împuternicită cu prelucrarea datelor
informează persoana vizată cu privire la 
solicitare și la autorizarea de către 
autoritatea de supraveghere.
(5) Comisia poate stabili un format 
standard al notificărilor adresate 
autorității de supraveghere menționate la 
alineatul (2) și al informărilor către 
persoanele vizate menționate la 
alineatul (4), precum și procedurile 
aplicabile notificării și informării. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Textul acestui amendament provine dintr-un proiect de consultare interservicii. Scopul său 
este de a asigura protecție împotriva țărilor terțe care doresc să își pună în aplicare legile în 
afara propriului teritoriu. Această protecție este necesară deoarece în unele țări terțe există 
legi potrivit cărora operatorii sunt obligați să dezvăluie date cu caracter personal fără 
garanțiile corespunzătoare. Autoritățile din țările terțe au acces la datele cu caracter 
personal deținute de către operatorii europeni doar prin intermediul procedurilor de 
asistență juridică reciprocă.

Amendamentul 805
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozițiile din fiecare stat membru 
prevăd că una sau mai multe autorități 
publice sunt responsabile de monitorizarea 
aplicării prezentului regulament și de 

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

contribuția la aplicarea uniformă a 
regulamentului în întreaga Uniune, în 
vederea protejării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și 
juridice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
în vederea facilitării liberei circulații a 
datelor cu caracter personal în cadrul 
Uniunii. În acest sens, autoritățile de 
supraveghere cooperează între ele și cu 
Comisia.

Or. de

Amendamentul 806
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare stat membru se asigură că 
autoritatea de supraveghere dispune de 
personal propriu, numit de șeful autorității 
de supraveghere și care răspunde în fața 
acestuia.

(6) Fiecare stat membru se asigură că 
autoritatea de supraveghere dispune de 
personal propriu, selectat pe baza 
experienței și competențelor cerute pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor în special în 
domeniul protecției datelor cu caracter 
personal si care este numit de șeful 
autorității de supraveghere și răspunde în 
fața acestuia.

Or. ro

Justificare

Personalul autorităților de supraveghere trebuie sa fie selectat pe baza experienței și 
competențelor cerute pentru îndeplinirea îndatoririlor lor în special în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal.

Amendamentul 807
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 810
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 812
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) este consultată de instituțiile și organele 
statului membru cu privire la măsurile 
legislative și administrative referitoare la 
protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal;

(f) este consultată de instituțiile și organele 
statului membru cu privire la măsurile 
legislative și administrative referitoare la 
protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice și juridice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal;

Or. de

Amendamentul 813
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) concepe norme privind utilizarea 
atribuțiilor de punere în aplicare, 
coordonate la nivelul Comitetului 
european pentru protecția datelor acolo 
unde este necesar.

Or. en



AM\923501RO.doc 69/122 PE502.174v02-00

RO

Amendamentul 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată:

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă este abilitată:

Or. en

Amendamentul 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 821
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a fi afectate de operațiuni de prelucrare, 
o autoritate de supraveghere din fiecare 
dintre statele membre respective are 
dreptul de a participa la misiunile comune 
de anchetă sau la operațiunile comune, 
după caz. Autoritatea de supraveghere 
competentă invită autoritățile de 
supraveghere din fiecare dintre aceste state 
membre să ia parte la misiunile comune de 
anchetă sau operațiunile comune respective 
și răspunde fără întârziere la solicitarea 
unei autorități de supraveghere care dorește 
să participe la operațiuni.

(2) În cazul în care persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a fi afectate de operațiuni de prelucrare, 
o autoritate de supraveghere din fiecare 
dintre statele membre respective participă
la misiunile comune de anchetă sau la 
operațiunile comune, după caz. Autoritatea 
de supraveghere competentă invită 
autoritățile de supraveghere din fiecare 
dintre aceste state membre să ia parte la 
misiunile comune de anchetă sau 
operațiunile comune respective și răspunde 
fără întârziere la solicitarea unei autorități 
de supraveghere care dorește să participe la 
operațiuni.

Or. en

Justificare

Consolidarea obligației APD-urilor de a coopera cu autoritățile omoloage în cazurile 
transfrontaliere poate asigura că APD-urile mai mici nu sunt împovărate excesiv de cazurile 
în care marile companii se află în jurisdicția lor. De asemenea, ar contribui la prevenirea 
pericolului reprezentat de căutarea instanței celei mai favorabile (forum shopping) în ceea ce 
privește punerea în aplicare a noilor standarde privind protecția datelor, respectiv alegerea 
locului de constituire a unei întreprinderi cu scopul ca aceasta să funcționeze sub autoritatea 
unei APD care nu are capacitatea de a realiza în mod independent anchete de mare 
anvergură.

Amendamentul 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 823
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată
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Or. en

Amendamentul 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 831
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) permite prelucrarea în scopuri de 
cercetare, în conformitate cu articolul 81 
alineatul (3) și/sau articolul 83 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 832
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 834
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 835
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 836
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
chestiune în termen de o săptămână de la 
data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Avizul este adoptat în termen de o lună cu 
majoritate simplă a membrilor Comitetului 
european pentru protecția datelor. 
Președintele Comitetului european pentru 
protecția datelor informează, fără întârziere 
nejustificată, autoritatea de supraveghere 

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
chestiune în termen de o săptămână de la 
data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Avizul este adoptat în termen de două luni
cu majoritate simplă a membrilor 
Comitetului european pentru protecția 
datelor. Președintele Comitetului european 
pentru protecția datelor informează, fără 
întârziere nejustificată, autoritatea de 
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menționată, după caz, la alineatele (1) și 
(3), Comisia și autoritatea de supraveghere 
competentă în conformitate cu articolul 51 
cu privire la aviz și îl publică.

supraveghere menționată, după caz, la 
alineatele (1) și (3), Comisia și autoritatea 
de supraveghere competentă în 
conformitate cu articolul 51 cu privire la 
aviz și îl publică.

Or. en

Amendamentul 837
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Avizul Comisiei
(1) În termen de zece săptămâni din 



PE502.174v02-00 80/122 AM\923501RO.doc

RO

momentul în care o chestiune a fost 
ridicată în conformitate cu articolul 58, 
sau cel târziu în termen de șase săptămâni 
în cazul articolului 61, Comisia poate 
adopta, pentru a asigura aplicarea corectă 
și coerentă a prezentului regulament, un 
aviz cu privire la chestiunile ridicate în 
temeiul articolelor 58 sau 61.
(2) Atunci când Comisia a adoptat un aviz 
în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea de supraveghere în cauză 
acordă atenție maximă avizului Comisiei 
și informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor dacă 
intenționează să își mențină sau să 
modifice proiectul de măsură.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
nu adoptă proiectul de măsură.
(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să 
nu se conformeze avizului Comisiei, 
acesta informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor 
respectând termenul menționat la 
alineatul (1) și furnizează o motivare. În 
acest caz, proiectul de măsură nu este 
adoptat timp de o lună suplimentară.

Or. en

Amendamentul 839
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat un aviz 
în conformitate cu alineatul (1), autoritatea 
de supraveghere în cauză acordă atenție 
maximă avizului Comisiei și informează 
Comisia și Comitetul european pentru 
protecția datelor dacă intenționează să își 
mențină sau să modifice proiectul de 

(2) Atunci când Comisia a adoptat un aviz 
în conformitate cu alineatul (1), autoritatea 
de supraveghere în cauză acordă atenție 
avizului Comisiei și informează Comisia și 
Comitetul european pentru protecția 
datelor dacă intenționează să își mențină 
sau să modifice proiectul de măsură.
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măsură.

Or. en

Amendamentul 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Suspendarea unui proiect de măsură
(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 
motivată care să oblige autoritatea de 
supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:
(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil; 
or
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. en
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Amendamentul 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 

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

intereselor persoanelor vizate, în special 
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante, prin derogare de 
la procedura menționată la articolul 58, 
aceasta poate adopta de îndată măsuri 
provizorii cu o perioadă de valabilitate 
determinată. Autoritatea de supraveghere 
comunică fără întârziere aceste măsuri, 
motivate în mod corespunzător, autorității 
de supraveghere competente, Comitetului 
european pentru protecția datelor și 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 843
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 844
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 846
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Amendamentul 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 848
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să promoveze cooperarea și schimbul 
eficient bilateral și multilateral de 
informații și practici între autoritățile de 
supraveghere;

(e) să promoveze cooperarea și schimbul 
eficient bilateral și multilateral de 
informații și practici între autoritățile de 
supraveghere, inclusiv coordonarea 
operațiunilor comune și a altor activități 
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comune, în situațiile în care decide acest 
lucru la solicitarea uneia sau mai multor 
autorități de supraveghere;

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că articolul 49 litera (d) prevede o durată minimă a mandatului de 
patru ani pentru membrii APD-urilor naționale, este improbabil ca toate statele membre să 
adopte mandate de cinci ani sau mai mult. Astfel, prevederea unui mandat care să 
depășească durata la nivel național ar reduce șansele membrilor de a-și desfășura activitatea 
pe parcursul unui mandat întreg. În mod similar, ar trebui clarificat faptul că mandatele 
președinților CEPD depind de funcția acestora la nivel național.

Amendamentul 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este cazul, Comitetul european 
pentru protecția datelor consultă părțile 
interesate și le oferă oportunitatea de a 
transmite observații într-un termen 
rezonabil, în exercitarea sarcinilor sale 
prevăzute la articolul 66. Fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 72, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pune la dispoziția publicului 
rezultatele procedurii de consultare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 850
Paul Rübig
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Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul european pentru protecția 
datelor prezintă Comisiei periodic și în 
timp util rezultatele activităților sale. 
Acesta întocmește un raport anual privind 
situația referitoare la protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal în Uniune și în țările 
terțe.

Comitetul european pentru protecția 
datelor prezintă Comisiei periodic și în 
timp util rezultatele activităților sale. 
Acesta întocmește un raport anual privind 
situația referitoare la protecția persoanelor 
fizice și juridice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal în Uniune și în 
țările terțe.

Or. de

Amendamentul 851
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 852
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 

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

protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate din rândul 
membrilor săi, în cazul în care consideră 
că drepturile de care persoanele vizate 
beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal și 
dacă dispune de o finanțare minimă de 
80 000 EUR și de o reprezentativitate a 
membrilor cu o structură corespunzătoare 
bazată pe reprezentare.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 853
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a
securității datelor cu caracter personal.

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal sau 
atunci când consideră că un operator și-a 
încălcat obligațiile prevăzute la 
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articolul 23.

Or. en

Amendamentul 854
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere vreunei căi de 
atac administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere menționat la 
articolul 73, orice persoană fizică are 
dreptul la exercitarea unei căi de atac 
judiciare, în cazul în care consideră că 
drepturile de care beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor sale cu caracter 
personal efectuate încălcând prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere vreunei căi de 
atac administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere menționat la 
articolul 73, orice persoană fizică și 
juridică are dreptul la exercitarea unei căi 
de atac judiciare, în cazul în care consideră 
că drepturile de care beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor sale cu caracter 
personal efectuate încălcând prezentul 
regulament.

Or. de

Amendamentul 855
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

care operatorul este o autoritate publică 
care acționează în exercitarea 
competențelor sale publice. Derogarea nu 
se aplică în cazul unei autorități publice 
dintr-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 856
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 857
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 858
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 859
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74, 75 
și 77 în numele uneia sau mai multor 
persoane vizate.



PE502.174v02-00 92/122 AM\923501RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 860
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Răspunderea ar trebui să revină în continuare operatorului de date, așa cum se prevede în 
prezent în directivă. Operatorul este cel care are o legătură directă cu persoana vizată și este 
responsabil față de aceasta. În mod normal, relația de răspundere este stabilită de operator și
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persoana împuternicită de către operator prin acorduri contractuale, pentru situațiile în care 
persoana împuternicită de către operator nu acționează conform solicitărilor operatorului de 
date.

Amendamentul 862
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 863
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului. În cazul unui grup 
de întreprinderi, întregul grup va fi 
răspunzător ca entitate economică 
unitară.

Or. en
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Amendamentul 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori, fiecare 
operator este responsabil în mod solidar 
pentru întreaga valoare a prejudiciului, în 
măsura în care răspunderea operatorilor 
asociați nu a fost stabilită în acordul 
juridic menționat la articolul 24.

Or. en

Justificare

Operatorii asociați ar trebui să aibă dreptul de a-și stabili răspunderea individuală, prin 
contract, astfel încât aceasta să reflecte rolul și relația lor directă sau indirectă cu persoanele 
vizate. Răspunderea solidară se aplică doar în cazul operatorilor asociați care nu și-au 
stipulat răspunderile și responsabilitățile într-un acord juridic în conformitate cu 
articolul 24.

Amendamentul 865
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
este responsabil în mod solidar pentru 
întreaga valoare a prejudiciului.

Or. en

Amendamentul 866
Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Operatorul poate fi total sau parțial 
exonerat de această răspundere, în cazul în 
care dovedește că nu este responsabil 
pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Or. en

Amendamentul 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Operatorul poate fi total sau parțial 
exonerat de această răspundere, în cazul în 
care dovedește că nu este responsabil 
pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Or. en

Amendamentul 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă este abilitată să impună 
sancțiuni administrative în conformitate cu 
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prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de caracterul sensibil al datelor 
cu caracter personal în cauză, de faptul că 
încălcarea a fost comisă intenționat sau din 
neglijență, de gradul de prejudiciu sau risc 
de prejudiciu semnificativ creat de 
încălcare, de gradul de responsabilitate a 
persoanei fizice sau juridice și de 
încălcările comise anterior de către această 
persoană, de măsurile și procedurile 
tehnice și organizatorice puse în aplicare în 
temeiul articolului 23 și de gradul de 
cooperare cu autoritatea de supraveghere în 
vederea remedierii încălcării. Deși se 
prevede o anumită discreție în impunerea 
acestor sancțiuni, în funcție de 
circumstanțele menționate mai sus și de 
alte fapte specifice situației, divergențele 
în aplicarea sancțiunilor administrative 
pot face obiectul unui control în 
conformitate cu mecanismul de asigurare 
a coerenței.

Or. en

Amendamentul 870
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de caracterul sensibil al datelor 
în cauză, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de prejudiciu sau risc de 
prejudiciu creat de încălcare, de gradul de 
responsabilitate a persoanei fizice sau 
juridice și de încălcările comise anterior de 
către această persoană, de măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice puse 
în aplicare în temeiul articolului 23 și de 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării. După caz, autoritatea de 
protecție a datelor este, de asemenea, 
împuternicită să solicite desemnarea unei 
persoane responsabile cu protecția datelor 
în cazul în care organismul, organizația 
sau asociația a ales să nu facă acest 
lucru.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a asigura că încălcările intenționate sau flagrante 
sunt supuse unor sancțiuni mai substanțiale decât încălcările din neglijență, astfel încât 
sancțiunea să fie proporțională cu comportamentul, iar sancțiunile cele mai punitive să fie 
rezervate celor mai grave abateri disciplinare.

Amendamentul 871
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Circumstanțele agravante care 
justifică limitele superioare ale amenzilor 
administrative stabilite la alineatele (4)-
(6) includ, în special:
(i) încălcări repetate comise cu 
nesocotirea flagrantă a legislației 
aplicabile;
(ii) refuzul de a coopera sau 
obstrucționarea unei proceduri de 
aplicare;
(iii) încălcări intenționate, grave și care 
pot cauza daune importante;
(iv) nerealizarea unei evaluări de impact 
asupra protecției datelor;
(v) nedesemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 872
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Circumstanțele atenuante care 
justifică limitele inferioare ale amenzilor 
administrative stabilite la alineatele (4)-
(6) includ:
(i) măsuri adoptate de persoana fizică sau 
juridică pentru a asigura respectarea 
obligațiilor pertinente;
(ii) o reală incertitudine că activitatea a 
constituit sau nu o încălcare a obligațiilor 
pertinente;
(iii) încetarea imediată a încălcării la 
aflarea acesteia;
(iv) cooperarea cu orice procedură de 
aplicare;
(v) realizarea unei evaluări de impact 
asupra protecției datelor;
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(vi) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni.

Or. en

Amendamentul 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau

eliminată

Or. en

Amendamentul 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o întreprindere sau o organizație cu eliminată
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mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Amendamentul 876
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 5 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Justificare

Este necesar ca sancțiunile administrative să fie disuasive, pentru a ne proteja drepturile 
fundamentale.

Amendamentul 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
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privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
ori de câte ori acest lucru este necesar
pentru a stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
normele care reglementează libertatea de 
exprimare.

Or. en

Amendamentul 878
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare, pentru a stabili un 
echilibru între dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

Or. de

Justificare

Măsurile de garantare a libertății presei în raport cu legislația privind protecția datelor nu 
privesc „numai” jurnalismul în sine. Jurnalismul de investigație ar fi, de asemenea, în pericol 
dacă organisme din exterior ar obține informații despre călătoriile de afaceri, taxele plătite 



PE502.174v02-00 102/122 AM\923501RO.doc

RO

informatorilor etc.

Amendamentul 879
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul european pentru protecția 
datelor emite norme cu privire la situațiile 
în care pot fi necesare astfel de scutiri sau 
derogări, după consultarea 
reprezentanților presei, a autorilor și 
artiștilor, a persoanelor vizate și a 
organizațiilor relevante ale societății 
civile.

Or. en

Amendamentul 880
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
și principiul accesului public la 
documente oficiale
Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către această autoritate sau 
acest organism în conformitate cu 
legislația statului membru privind accesul 
public la documentele oficiale, care 
stabilește un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
principiul accesului public la documente 
oficiale.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 881
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către această autoritate sau 
acest organism în conformitate cu 
legislația statului membru privind accesul 
public la documentele oficiale, care 
stabilește un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
principiul accesului public la documente 
oficiale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 882
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prevăzute de prezentul 
regulament și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), litera (h), prelucrarea datelor 
cu caracter personal privind sănătatea 
trebuie să se efectueze în baza legislației 
Uniunii sau a legislației statului membru 
care prevăd măsuri corespunzătoare și 
specifice pentru garantarea intereselor 
legitime ale persoanei vizate și care sunt 
necesare:

(1) Fără a aduce atingere prezentului
regulament și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), litera (h), prelucrarea datelor 
cu caracter personal privind sănătatea 
trebuie să se efectueze în baza legislației 
Uniunii sau a legislației statului membru 
care prevăd măsuri corespunzătoare și 
specifice pentru garantarea intereselor 
legitime ale persoanei vizate și care sunt 
necesare:

Or. en

Amendamentul 883
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prevăzute de prezentul
regulament și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), litera (h), prelucrarea datelor 
cu caracter personal privind sănătatea 
trebuie să se efectueze în baza legislației 
Uniunii sau a legislației statului membru 
care prevăd măsuri corespunzătoare și 
specifice pentru garantarea intereselor 
legitime ale persoanei vizate și care sunt 
necesare:

(1) Fără a aduce atingere prezentului
regulament și în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), litera (h), prelucrarea datelor 
cu caracter personal privind sănătatea 
trebuie să se efectueze în baza legislației 
Uniunii sau a legislației statului membru 
care prevăd măsuri corespunzătoare și 
specifice pentru garantarea intereselor 
legitime ale persoanei vizate și care sunt 
necesare:

Or. en

Amendamentul 884
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și 
servicii în sistemul asigurărilor de 
sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în scopul 
asigurării misiunii sale, astfel cum este 
definită în legislația națională a statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 885
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
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legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

legislativă sau prin intermediul 
acordurilor colective dintre angajatori și 
angajați norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, al condamnărilor 
penale, precum și în scopul exercitării și 
beneficierii, în mod individual sau colectiv, 
de drepturile și beneficiile legate de 
ocuparea unui loc de muncă, precum și 
pentru încetarea raporturilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 887
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 

(1) Fără a aduce atingere prezentului 
regulament, statele membre pot adopta pe 
cale legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
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muncă. muncă.

Or. en

Amendamentul 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Amendamentul 889
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate în scopuri de cercetare istorică, 
statistică sau științifică numai dacă:

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre adoptă reglementări 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare istorică, 
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statistică sau științifică.
Fiecare stat membru notifică Comisiei 
dispozițiile din dreptul său pe care le 
adoptă în temeiul prezentului alineat și 
orice modificare ulterioară adusă 
acestora.

Or. en

Amendamentul 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri istorice, statistice sau științifice 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 
și articolul 9 alineatul (2) litera (i) numai 
dacă:

Or. en

Justificare

Articolul 83 prevede un temei juridic independent pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri științifice, cu condiția respectării criteriilor menționate. Acest 
amendament clarifică faptul că nu sunt afectate celelalte temeiuri juridice pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal, prevăzute la articolele 6 și 9 (de exemplu, consimțământul 
persoanei vizate), iar cercetătorii pot prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu 
aceste dispoziții, nu cu dispozițiile de la articolul 83 alineatul (1). 

Amendamentul 891
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal care nu fac 
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în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

parte din categoriile prevăzute la 
articolele 8 și 9 din prezentul regulament 
pot fi prelucrate în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică numai 
dacă:

Or. en

Amendamentul 892
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) Fără a aduce atingere prezentului 
regulament, datele cu caracter personal pot 
fi prelucrate în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică numai 
dacă:

Or. en

Amendamentul 893
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri istorice, statistice sau științifice
numai dacă:

Or. en

Amendamentul 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri istorice, statistice sau științifice
numai dacă:

Or. en

Amendamentul 895
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor date care nu permit 
sau nu mai permit identificarea 
persoanelor vizate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 896
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite prin 
prelucrarea unor date care nu permit sau nu 
mai permit identificarea persoanelor vizate;

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite în 
mod rezonabil prin prelucrarea unor date 
care nu permit sau nu mai permit 
identificarea persoanelor vizate;

Or. en
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Amendamentul 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri istorice, statistice sau științifice 
nu este considerată incompatibilă în 
temeiul articolului 5 alineatul (1) 
litera (b), atât timp cât prelucrarea:
(a) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(b) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.

Or. en

Amendamentul 898
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Sub rezerva excepției menționate la 
alineatul (3), datele care fac parte din 
categoriile prevăzute la articolele 8 și 9 
din prezentul regulament pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai cu consimțământul 
persoanelor vizate, acordat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (8).

Or. en

Amendamentul 899
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele care permit atribuirea de 
informații unei persoane vizate 
identificate sau identificabile sunt 
păstrate separat de alte informații atât 
timp cât aceste scopuri pot fi îndeplinite în 
acest mod.

eliminat

Or. en

Amendamentul 900
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Statele membre pot prevedea, prin 
lege, excepții de la cerința 
consimțământului pentru cercetare, 
prevăzută la alineatul (2), pentru 
cercetările care deservesc interese publice 
deosebit de importante, în cazul în care 
aceste cercetări nu pot fi realizate printr-o 
altă metodă. Datele în cauză sunt 
anonimizate sau pseudonimizate folosind 
cele mai înalte standarde posibile și se iau 
toate măsurile posibile pentru a preveni 
reidentificarea persoanelor vizate. Astfel 
de prelucrări sunt supuse autorizării 
prealabile de către autoritatea sau 
autoritățile naționale de supraveghere 
relevante, în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1) din prezentul regulament, 
precum și mecanismului de asigurare a 
coerenței prevăzut la capitolul VII 
secțiunea 2 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 901
Giles Chichester
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri istorice, statistice sau științifice 
nu este considerată incompatibilă în 
temeiul articolului 5 alineatul (1) 
litera (b), atât timp cât prelucrarea:
(a) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(b) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.

Or. en

Justificare

Corelând articolul 5 alineatul (1) litera (b) cu articolul 83, prezentul amendament clarifică 
faptul că scopurile de cercetare istorică, statistică și științifică nu sunt considerate scopuri 
incompatibile.

Amendamentul 902
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În limitele prezentului regulament, în 
special ale prezentului articol, statele 
membre pot adopta reglementări specifice 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare 
științifică, în special de cercetare în 
domeniul sănătății publice.

Or. en

Justificare

Reglementările privind protecția datelor la nivelul statelor membre sunt complexe și nuanțate 
inclusiv în ceea ce privește cercetările în domeniul sănătății publice. Organele legislative din 
statele membre ar trebui să fie abilitate să mențină sau să adopte măsuri concrete privind 
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controlul etic al cercetărilor în domeniul sănătății publice, desfășurate fără a fi necesar 
consimțământul persoanei vizate. Controlul etic la nivelul statului membru oferă persoanelor 
vizate garanția că utilizarea și reutilizarea datelor lor cu caracter personal în scopuri de 
cercetare este conformă cu valorile societății la momentul respectiv.

Amendamentul 903
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele care desfășoară activități 
de cercetare istorică, statistică sau 
științifică pot publica sau face publice în 
alt mod date cu caracter personal numai 
dacă:

eliminat

(a) persoana vizată și-a dat 
consimțământul, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7;
(b) publicarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru a prezenta 
rezultatele cercetării sau pentru a facilita 
cercetarea, în măsura în care interesele 
sau drepturile ori libertățile fundamentale 
ale persoanei vizate nu prevalează asupra 
acestor interese; sau
(c) persoana vizată a făcut publice datele 
respective.

Or. en

Amendamentul 904
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele care desfășoară activități 
de cercetare istorică, statistică sau 
științifică pot publica sau face publice în alt 
mod date cu caracter personal numai dacă:

(2) Organismele care desfășoară activități 
de cercetare istorică, statistică sau 
științifică pot publica sau face publice în alt 
mod date cu caracter personal numai cu 
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consimțământul persoanelor vizate, 
acordat în conformitate cu articolul 4 
alineatul (8).

Or. en

Amendamentul 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în scopul generării de rapoarte 
de date agregate, care conțin doar date 
anonime, date sub pseudonim sau ambele 
categorii. 

Or. en

Justificare

Scopul acestor rapoarte nu este de a identifica sau de a reidentifica persoanele vizate. Pentru 
întocmirea unor astfel de rapoarte, seturile de date individuale sunt comasate într-o manieră 
anonimă, fără niciun impact asupra confidențialității. Datele statistice referitoare la 
utilizarea internetului sunt un exemplu de rapoarte de date agregate.

Amendamentul 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație 
internațională în scopuri istorice, 
statistice sau științifice dacă:
(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor date care nu permit
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sau nu mai permit identificarea 
persoanelor vizate;
(b) destinatarul nu are acces în mod 
rezonabil la date care permit atribuirea 
informațiilor unei persoane vizate 
identificate sau identificabile; și
(c) clauzele contractuale dintre operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator și destinatarul datelor interzic 
reidentificarea persoanei vizate și 
limitează prelucrarea în conformitate cu 
condițiile și garanțiile prevăzute la acest 
articol.

Or. en

Justificare

Un destinatar de date codificate, transferate în scopuri de cercetare științifică, nu poate 
reidentifica persoanele și, conform prezentului amendament, nu are acces la cheia de 
codificare și i se interzice, prin contract, să reidentifice persoanele vizate. Prezentul 
amendament ar oficializa un proces care garantează, în mod rezonabil, faptul că datele 
codificate nu pot și nu vor fi reidentificate de către destinatarii aflați în țările terțe, permițând 
transferul acestor date fără sarcini administrative suplimentare.

Amendamentul 907
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate și 
care detaliază condițiile și garanțiile pentru 
drepturile persoanelor vizate în aceste 
circumstanțe.

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor, cu 
excepția cerințelor tehnice, aplicabile în 
cazul prelucrării datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate și 
care detaliază condițiile și garanțiile pentru 
drepturile persoanelor vizate în aceste 
circumstanțe.

Or. en
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Amendamentul 908
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Prelucrarea datelor referitoare la 
condamnările penale în scopul prevenirii
infracționalității financiare
În limitele prezentului regulament și în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
litera (j), în scopul exercitării drepturilor 
specifice ale operatorilor prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) litera (b), atunci 
când sunt îndeplinite criteriile de interes 
public prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) litera (g), prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la 
condamnările penale sau la măsurile de 
securitate aferente este permisă dacă sunt 
prevăzute măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate și dacă 
se poate demonstra că scopul prelucrării 
realizează o derogare semnificativă de la 
excepția deja prevăzută la articolul 21 
litera (d) din prezentul regulament și: 
(a) contribuie la prevenirea, anchetarea 
sau depistarea infracționalității financiare 
de către autoritățile publice sau
(b) sprijină autoritățile publice implicate 
în prevenirea infracționalității financiare 
transfrontaliere,
iar în aceste cazuri, sub rezerva unei 
aprobări prealabile din partea unei 
autorități competente pentru protecția 
datelor, se va desfășura pe baza 
consimțământului istoric al persoanei 
vizate, chiar și după o eventuală retragere 
a consimțământului și fără a aduce 
atingere dreptului la ștergere prevăzut la 
articolul 17. Atunci când un operator de 
date a obținut permisiunea din partea 
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autorității publice competente pentru o 
astfel de prelucrare, persoana vizată este 
informată că s-a obținut permisiunea în 
conformitate cu obligațiile prevăzute la 
articolul 14. Dreptul la rectificare va 
prevala în aceste circumstanțe.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice sunt autoritățile învestite cu atribuțiile de a desfășura anchete privind 
activitatea infracțională. Ar fi neînțelept să se utilizeze Regulamentul privind protecția 
datelor pentru a realiza derogări de la principiul potrivit căruia autoritățile publice 
desfășoară anchete criminalistice și combat infracționalitatea.

Amendamentul 909
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 
la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

(1) Fără a aduce atingere regulament, 
statele membre pot adopta norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 
la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.
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Or. en

Amendamentul 910
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 
la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

(1) Fără a aduce atingere regulament, 
statele membre pot adopta norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 
la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

Or. en

Amendamentul 911
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
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religioase aplică, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, aceste norme 
pot continua să se aplice, cu condiția ca 
acestea să fie ajustate, pentru a fi conforme 
cu dispozițiile prezentului regulament.

religioase aplică, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice și juridice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
aceste norme pot continua să se aplice, cu 
condiția ca acestea să fie ajustate, pentru a 
fi conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 912
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu capitolul 
VI din prezentul regulament.

(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) fac obiectul 
supravegherii de către o autoritate de 
supraveghere independentă, în 
conformitate cu capitolul VI din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 913
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 8 alineatul (3), articolul 9
alineatul (3), articolul 12 alineatul (5), 
articolul 14 alineatul (7), articolul 15 
alineatul (3), articolul 17 alineatul (9), 
articolul 20 alineatul (6), articolul 22 
alineatul (4), articolul 23 alineatul (3), 
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articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

articolul 26 alineatul (5), articolul 28 
alineatul (5), articolul 30 alineatul (3), 
articolul 31 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (5), articolul 33 alineatul (6), 
articolul 34 alineatul (8), articolul 35 
alineatul (11), articolul 37 alineatul (2), 
articolul 39 alineatul (2), articolul 43 
alineatul (3), articolul 44 alineatul (7), 
articolul 79 alineatul (6), articolul 81 
alineatul (3), articolul 82 alineatul (3) și 
articolul 83 alineatul (3) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 914
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu impune 
obligații suplimentare pentru persoanele 
fizice sau juridice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului în rețelele de comunicații 
publice din Uniune cu privire la aspectele 
pentru care acestea fac obiectul unor 
obligații specifice cu același obiectiv 
precum cel prevăzut în
Directiva 2002/58/CE.

(1) Prezentul regulament nu se aplică în 
situațiile prevăzute de 
Directiva 2002/58/CE pentru protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 915
Franck Proust
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Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2002/58/CE se elimină.

(2) Articolul 1 alineatul (2), articolul 2 
literele (b) și (c), articolul 4 
alineatele (3), (4) și (5), precum și 
articolele 6 și 9 din Directiva 2002/58/CE 
se elimină.

Or. fr

Amendamentul 916
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

(2) Articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2002/58/CE se elimină. Celelalte 
dispoziții ale Directivei 2002/58/CE 
rămân neafectate.

Or. en

Amendamentul 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Actele delegate și actele de punere în 
aplicare adoptate de Comisie ar trebui 
evaluate de către Parlament și Consiliu la 
fiecare doi ani.

Or. en


