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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

UE intenționează, pe bună dreptate, să creeze un cadru cuprinzător, coerent, modern și de 
înalt nivel pentru protecția datelor, întrucât provocările cu care se confruntă protecția datelor 
sunt numeroase.  Acestea includ mondializarea, dezvoltarea tehnologică, intensificarea 
activităților online, utilizările asociate cu tot mai multe activități infracționale și problemele 
de siguranță.

Prin urmare, în cadrul reglementărilor europene pertinente (articolul 16 din TFUE și 
recunoașterea dreptului la protecție a datelor cu caracter personal prevăzută la articolul 8 din 
Carta drepturilor fundamentale ca drept de sine stătător), trebuie garantate individului 
securitatea juridică și încrederea în comportamentul operatorului și, în mod deosebit, al 
autorităților de urmărire penală și de aplicare a legii, având în vedere că încălcarea 
dispozițiilor privind protecția datelor poate duce la riscuri serioase pentru drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanelor și pentru valorile statelor membre.

Prin urmare, Parlamentul European a plecat întotdeauna de la premisa că dreptul fundamental 
la protecția datelor și la viața privată include și protecția persoanelor împotriva posibilei 
supravegheri și a unui posibil abuz săvârșit asupra datelor sale de către statul însuși. 
Propunerea Comisiei de directivă privind „protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, 
investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, și la 
libera circulație a acestora”, este consecventă cu această abordare, iar raportorul o salută.

Cu toate acestea, în domeniul cercetării penale și al aplicării legii, protecția datelor trebuie 
adaptată celorlalte considerente privind statul de drept, care derivă din monopolul statului 
asupra utilizării forței. În ce privește prevenirea riscurilor, instituirea și garantarea securității 
publice, precum și  cercetarea penală și executarea pedepselor, legislația în materie de 
protecția datelor trebuie adaptată la îndatoririle statului și trebuie să garanteze că acesta este în 
măsură să-și exercite în mod efectiv aceste îndatoriri, în interesul tuturor cetățenilor săi.

Legislația în materie de protecția datelor la nivel european este, în general, marcată de diferite 
niveluri de competență. În domeniul fostului prim pilon există o competență foarte 
pronunțată, derivată din piața internă. În centrul fostului al treilea pilon nu se află 
comunitarizarea, ci cooperarea. Prin urmare, Decizia-cadru 2008/977/JAI a constituit, în acest 
caz, cel mai complex instrument de stabilire a unor standarde minime.

Trebuie, de asemenea, ținut cont de faptul că, în domeniul cooperării polițienești și judiciare, 
tradițiile juridice s-au dezvoltat în mod foarte diferit în statele membre ale UE de-a lungul 
secolelor iar orice modificare adusă structurilor și tradițiilor naționale în acest domeniu 
sensibil prin reglementări europene trebuie introdusă cu atenție și în mod treptat.

De asemenea, situația domeniului de aplicare al articolului 16 din TFUE în contextul  
legislației europene privind protecția datelor este controversată și nu a fost, încă, clarificată de 
jurisprudență. Acest lucru creează o insecuritate juridică care, în opinia raportorului, ar trebui 
soluționată prin pragmatism. 
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Propunerea de directivă a Comisiei include transferul de date la nivel național în domeniul de 
aplicare al directivei, în timp ce articolul 16 alineatul (2) din TFUE atribuie UE competențe 
numai în cadrul domeniului de aplicare al legislației europene. Acest lucru nu include 
prelucrarea datelor la nivel național în domeniul poliției (articolul 87 din TFUE).

Ca urmare a naturii sale specifice, protecția datelor are efecte orizontale și ar putea avea 
efecte în domenii cuprinse în competențele nerestricționate ale UE, existând, prin urmare, 
posibilitatea ca, în această privință, principiul subsidiarității să nu fie respectat.

În sensul considerentelor prezentate mai sus, raportorul consideră că directiva ar trebui să 
stabilească doar standarde minime. În practică, acest lucru face ca chestiunea protecției 
datelor „exclusiv la nivel frontalier” sau a protecției datelor „inclusiv la nivel național” să 
devină perimată, un nivel mai înalt de protecție a datelor putând fi, în orice caz, menținut.

Totuși, pentru a menține echilibrul cu protecția datelor ca drept fundamental, directiva trebuie, 
în același timp, să întărească și să definească în mod clar drepturile individuale. Principiile 
transparenței și controlului trebuie consacrate, fără însă să contravină scopului prevenirii 
riscurilor și al urmăririi penale.

Pentru a asigura echilibrul între menținerea monopolului statului asupra utilizării forței, a 
garantării ordinii și siguranței publice și a integrității fizice a persoanelor, pe de o parte, și 
dreptul la protecția datelor, pe de altă parte, raportorul consideră că sunt necesare următoarele 
modificări:

Capitolul I

- Prevenirea riscurilor este inclusă în domeniul de aplicare (articolul 1).

- Statelor membre li se permite în mod clar să adopte standarde mai ridicate 
(articolul 1). Obiectivul directivei nu este armonizarea, ci stabilirea unor standarde 
minime.

- Domeniul de aplicare se extinde la instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii 
(articolul 2). 

Capitolul II

- Textul părții cheie din „Principiile privind prelucrarea datelor” este adaptat textual la 
Regulamentul general privind protecția datelor. Abordarea globală înseamnă că aceste 
principii ar trebui să fie concordante (articolul 4).

- Articolul 5 se elimină, deoarece reprezintă o creștere a sarcinii birocratice și a 
costurilor pentru statele membre cresc, iar consecințele juridice nu au fost analizate.
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- Limitarea scopului prelucrării datelor este un principiu cheie al protecției datelor. 
Articolele 6 și 7 au fost revizuite în profunzime și extinse în temeiul Deciziei-
cadru 2008/977/JAI:  articolul 8 (precizia în fapt), articolul 3 (limitarea scopului) și 
articolul 13 (limitarea scopului cu privire la datele din alte state membre ale UE).

Capitolul III

Modificările de la capitolul III se axează pe necesitatea afectării individuale și pe cererea 
individuală propriu-zisă de informații stocate. 

- Posibilitatea de a restricționa dreptul de acces la informație (articolul 12) este limitată 
la cazuri concrete, acestea fiind supuse verificării, drepturile individuale fiind, astfel, 
întărite. 

- Dreptul la informație la momentul colectării datelor fără solicitare se reduce în 
favoarea normelor statelor membre.

- Dreptul la ștergere și rectificare este revizuit în ceea ce privește conținutul și întărit. În 
același timp, se introduc excepții la dreptul la ștergere, cum ar fi obligația legală de 
păstrare a datelor.

Capitolul IV

- Articolul 20 „Operatorii asociați” se elimină, deoarece coboară standardul de protecție 
a datelor. În cadrul unei cooperări externe, ambii operatori ar trebui să rămână 
responsabili în mod solidar față de persoana vizată. 

- Articolul 23 „Documentația” a fost revizuit în conformitate cu articolul 10 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI. Prin urmare, se elimină articolul 24, „Păstrarea 
înregistrărilor”.

- Articolul 27 „Securitatea prelucrării” a fost adaptat la textul articolului 22 din decizia-
cadru.

- Consultarea preliminară/evaluarea de impact asupra vieții private se introduce sub 
forma articolului 28, preluat din articolul 23 din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

- Notificarea în cazul unor „încălcări ale securității datelor” trebuie făcută numai către 
autoritatea de supraveghere, nu către persoana vizată (articolele 28 și 29).

Capitolul V 
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- Articolul 35b preia dispozițiile articolului 13 din decizia-cadru și instituie   
reglementări specifice referitoare la tratarea datelor ce provin din alte state membre.

- Articolul 36 a fost reformulat; ar trebui să fie posibil ca, în cazuri extrem de limitate și 
în condiții stricte, să aibă loc un transfer de date către o țară terță, în pofida unei 
decizii negative privind caracterul adecvat al protecției, în scopul protejării intereselor 
vitale, de exemplu, în cazul în care viața este pusă în pericol.

Capitolul VIII

- Dreptul de a introduce o acțiune colectivă în justiție, prevăzut la articolul 50, se 
elimină. Orice reclamație ar trebui să fie bazată pe probleme personale și pe cazuri 
individuale.

Actele delegate și de punere în aplicare

- Propunerea Comisiei a fost revizuită în așa fel încât să se garanteze că în cazul 
adoptării actelor delegate și de punere în aplicare se aplică norme unitare care 
împiedică orice migrare de competențe. Similar modificărilor prevăzute la proiectul 
Regulamentului general privind protecția datelor (COM (2012)11), se acordă 
prioritate actelor delegate sau deciziilor la nivel național.

Răspunderea extracontractuală

- Există posibilitatea ca Comisia Europeană să ia o decizie eronată în ceea ce privește 
caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor într-o țară terță sau organizație 
internațională, producând astfel prejudicii. Astfel de cazuri ar trebui menționat în 
textul directivei. 

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Asigurarea unui nivel omogen și ridicat 
de protecție a datelor cu caracter personal 
ale persoanelor fizice și facilitarea 
schimbului de date cu caracter personal 
între autoritățile competente ale statelor 
membre sunt esențiale pentru a se garanta 
eficacitatea cooperării judiciare în materie 
penală și a cooperării polițienești. În acest 
scop, nivelul de protecție a drepturilor și 
libertăților persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor trebuie să fie 
echivalent în toate statele membre. 
Protecția efectivă a datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune necesită nu 
numai consolidarea drepturilor 
persoanelor vizate și a obligațiilor celor 
care prelucrează date cu caracter 
personal, ci și competențe echivalente 
pentru monitorizarea și asigurarea 
conformității cu normele în materie de 
protecție a datelor cu caracter personal în 
statele membre.

(7) Asigurarea unui nivel omogen și ridicat 
de protecție a datelor cu caracter personal 
ale persoanelor fizice și facilitarea 
schimbului de date cu caracter personal 
între autoritățile competente ale statelor 
membre sunt esențiale pentru a se garanta 
eficacitatea cooperării judiciare în materie 
penală și a cooperării polițienești. În acest 
scop, trebuie asigurate în toate statele 
membre standarde minime în ceea ce 
privește orice prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Protecția persoanelor fizice ar trebui 
să fie neutră din punct de vedere tehnologic 
și să nu depindă de tehnicile utilizate, în 
caz contrar, creându-se un risc serios de 
eludare. Protecția persoanelor fizice ar 
trebui să se aplice prelucrării datelor cu 
caracter personal prin mijloace automate, 
precum și prelucrării manuale, în cazul în 
care datele sunt cuprinse sau destinate să 
fie cuprinse într-un sistem de evidență. 
Dosarele sau seturile de dosare, precum și 
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copertele acestora, care nu sunt structurate 
în conformitate cu criterii specifice, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare a 
prezentei directive. Aceasta nu ar trebui să 
se aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal în cadrul unei activități care nu 
intră în domeniul de aplicare a dreptului 
Uniunii, în special privind securitatea 
națională, nici prelucrării datelor 
efectuate de către instituțiile, organismele, 
oficiile și agențiile Uniunii, cum ar fi 
Europol sau Eurojust.

copertele acestora, care nu sunt structurate 
în conformitate cu criterii specifice, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare a 
prezentei directive. Aceasta nu ar trebui să 
se aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal în cadrul unei activități care nu 
intră în domeniul de aplicare a dreptului 
Uniunii, în special privind securitatea 
națională.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală și al cooperării 
polițienești presupune prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la diferite 
categorii de persoane. Prin urmare, ar 

eliminat
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trebui să se facă o distincție cât mai clară 
între datele cu caracter personal ale 
diferitelor categorii de persoane vizate, 
cum ar fi suspecții, persoanele 
condamnate pentru comiterea unei 
infracțiuni, victimele și părțile terțe, cum 
ar fi martorii, persoanele care dețin 
informații sau contacte relevante și 
complicii suspecților și ai infractorilor 
condamnați.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pe cât posibil, datele cu caracter 
personal ar trebui diferențiate în funcție 
de gradul de exactitate și fiabilitate. Ar 
trebui să se facă diferența între fapte și 
evaluări cu caracter personal, pentru a 
garanta atât protecția persoanelor fizice, 
cât și calitatea și fiabilitatea informațiilor 
prelucrate de autoritățile competente.

eliminat

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) La stabilirea de norme detaliate 
privind formatul și procedurile aplicabile 
notificării referitoare la încălcările 
securității datelor cu caracter personal, ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
circumstanțelor în care a avut loc 
încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă 
protecția datelor cu caracter personal a 
fost sau nu a fost asigurată prin măsuri 
tehnice de protecție corespunzătoare, care 
să limiteze efectiv probabilitatea utilizării 
incorecte. În plus, astfel de norme și 
proceduri ar trebui să țină cont de 

eliminat
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interesele legitime ale autorităților 
competente în cazurile în care divulgarea 
timpurie ar putea îngreuna în mod inutil 
investigarea circumstanțelor în care a 
avut loc o încălcare.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Statele membre ar trebui să asigure că 
transferul către o țară terță nu are loc decât
în cazul în care acesta este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru 
executarea pedepselor, iar autoritatea de 
control din țara terță sau dintr-o organizație 
internațională competentă este o autoritate 
competentă în sensul prezentei directive. 
Un transfer poate avea loc în cazul în 
care Comisia decide că țara terță sau 
organizația internațională în cauză 
asigură un nivel adecvat de protecție sau 
că oferă garanții corespunzătoare.

(45) Statele membre ar trebui să asigure că 
transferul către o țară terță nu are loc decât 
în cazul în care acesta este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru 
executarea pedepselor, iar autoritatea de 
control din țara terță sau dintr-o organizație 
internațională competentă este o autoritate 
competentă în sensul prezentei directive.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Cu toate că prezenta directivă se 
aplică, de asemenea, activităților 
instanțelor naționale, prelucrarea datelor cu 
caracter personal nu ar trebui să fie de 
competența autorităților de supraveghere 
atunci când instanțele își exercită atribuțiile 
judiciare, în scopul asigurării 
independenței judecătorilor în îndeplinirea 
sarcinilor lor judiciare. Cu toate acestea, 
derogarea ar trebui să se limiteze la 
activități pur judiciare în cadrul acțiunilor 
în instanță și să nu se aplice altor 

(55) Cu toate că prezenta directivă se 
aplică, de asemenea, activităților 
instanțelor naționale, prelucrarea datelor cu 
caracter personal nu ar trebui să fie de 
competența autorităților de supraveghere 
atunci când instanțele își exercită atribuțiile 
judiciare, în scopul asigurării 
independenței judecătorilor în îndeplinirea 
sarcinilor lor judiciare.
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activități în care judecătorii ar putea fi 
implicați, în conformitate cu legislația 
națională.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Întrucât obiectivele prezentei 
directive, și anume protejarea drepturilor 
și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special dreptul 
acestora la protecția datelor cu caracter 
personal și asigurarea liberului schimb de 
date cu caracter personal de către 
autoritățile competente în cadrul Uniunii, 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
către statele membre și, prin urmare, din 
cauza dimensiunilor sau a efectelor 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la articolul respectiv, prezenta directivă 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

eliminat

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) În vederea asigurării unei protecții 
globale și coerente a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, ar trebui 
modificate acordurile internaționale 
încheiate de statele membre înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei directive în 
vederea armonizării cu prezenta directivă.

eliminat
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Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă stabilește normele 
referitoare la protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor.

1. Prezenta directivă stabilește normele 
referitoare la protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii riscurilor, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor și al executării pedepselor.

Justificare

În cazul prevenirii pericolelor de către forțele de poliție există dificultăți privind delimitarea 
între domeniul de aplicare al directivei și domeniul de aplicare al regulamentului. Dacă 
pericolul care trebuie prevenit nu este înlăturat și, în consecință, poliția nu previne nicio 
faptă penală în sensul articolului 1 alineatul (1) din propunerea de directivă, directiva nu se 
poate aplica (exemple: fișierele referitoare la persoanele dispărute, sinucigași). Dispozițiile 
regulamentului general privind protecția datelor sunt complet inadecvate pentru prevenirea 
riscurilor.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu prezenta directivă, 
statele membre:

2. Cerințele minime ale prezentei directive
nu împiedică statele membre să mențină 
sau să introducă dispoziții privind 
protecția datelor cu caracter personal care 
garantează un nivel de protecție mai 
ridicat.

Justificare

Directiva ar trebui să aibă ca obiectiv crearea la nivel paneuropean a unui standard minim 
de protecție și nu înlocuirea normelor naționale existente. Prin urmare, statelor membre ar 
trebui să li se permită în mod explicit să adopte dispoziții mai stricte.
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Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că schimbul de date cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în cadrul Uniunii nu este 
limitat sau interzis din motive legate de 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

eliminat

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Instituțiile și autoritățile UE ar trebui, de asemenea, să intre în domeniul de aplicare al 
directivei.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, 
prin care persoana vizată acceptă, printr-
o declarație sau printr-o acțiune pozitivă 
fără echivoc, ca datele sale cu caracter 
personal să fie prelucrate;

Justificare

Amendamentul clarifică conceptul de consimțământ al persoanei vizate. Chiar dacă, în 
principiu, cetățeanul și statul nu pot fi pe picior de egalitate, consimțământul poate servi în 
anumite cazuri ca motiv de justificare, de exemplu, în cazul testelor ADN.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „autorități competente” înseamnă 
orice autoritate publică abilitată în vederea 
prevenirii, identificării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor;

(14) ) „autorități competente” înseamnă 
orice autoritate publică abilitată în vederea 
prevenirii riscurilor, identificării, 
investigării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor, 
inclusiv instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii Europene;

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrate în mod corect și în 
conformitate cu dispozițiile legale;

(a) prelucrate în mod corect, transparent și 
verificabil față de persoana vizată și în 
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conformitate cu dispozițiile legale;

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie adecvate, relevante și neexcesive
în ceea ce privește scopurile în care sunt 
prelucrate;

(c) să fie adecvate, relevante și limitate la 
minimul necesar în ceea ce privește 
scopurile în care sunt prelucrate; aceste 
date trebuie prelucrate numai dacă 
prelucrarea anonimă nu este suficientă 
pentru scopurile respective și atâta timp 
cât scopurile nu ar putea fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații care nu 
implică date cu caracter personal;

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate, dar pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care
sunt prelucrate datele cu caracter personal;

Justificare

Modificarea adaptează directiva la textul regulamentului privind protecția datelor. În sensul 
abordării la pachet, ambelor acte ar trebui să li se aplice aceleași principii în ceea ce 
privește prelucrarea datelor.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrate sub responsabilitatea și 
răspunderea operatorului, care asigură 
respectarea dispozițiilor adoptate în 

(f) prelucrate și utilizate numai de 
personalul competent al autorităților 
competente în cadrul exercitării activității 
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conformitate cu prezenta directivă. sale.

Amendamentul 22
Propunere de directivă

Articolul 4 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrate sub responsabilitatea și 
răspunderea operatorului, care asigură 
respectarea dispozițiilor adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă.

(f) prelucrate sub responsabilitatea și 
răspunderea operatorului, care asigură și 
demonstrează respectarea dispozițiilor 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Amendamentul 23
Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În măsura posibilului, statele membre 
pot institui norme specifice privind 
clasificarea datelor care includ 
consecințele respective, ținând seama de  
scopurile diferite pentru colectarea  
datelor, termenele de păstrare, eventualele 
limitări ale dreptului de acces și ale 
dreptului la informații ale persoanei 
vizate și modalitățile de acces la date 
pentru autoritățile competente.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grade diferite de precizie și de fiabilitate a 
datelor cu caracter personal

Precizie factuală
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Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, pe cât 
posibil, se face distincție între diferitele 
categorii de date cu caracter personal care 
fac obiectul prelucrării în funcție de 
gradul de precizie și de fiabilitate.

1. Autoritățile competente se asigură că, pe 
cât posibil, datele cu caracter personal sunt 
factual corecte, complete și, dacă este 
necesar, actualizate.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 și alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că, pe cât 
posibil, se face distincție între datele cu 
caracter personal bazate pe fapte și datele 
cu caracter personal bazate pe evaluări 
personale.

2. Autoritățile competente se asigură că 
datele cu caracter personal care nu sunt 
exacte, complete sau nu mai sunt actuale, 
nu sunt transferate sau puse la dispoziție.
În acest scop, în măsura posibilului, 
autoritățile competente verifică calitatea 
datelor cu caracter personal înainte de 
transmiterea sau punerea lor la dispoziție. 
În măsura în care acest lucru este posibil, 
la fiecare transfer de date, se adaugă 
informațiile disponibile care permit 
statului membru destinatar să evalueze 
gradul de exactitate, de exhaustivitate, de 
actualitate și de fiabilitate a datelor. În 
cazul transferului de date cu caracter 
personal nesolicitate anterior, autoritatea 
destinatară verifică fără întârziere dacă 
acestea sunt necesare în scopul în care au 
fost transferate. 
2a. În cazul în care se constată transferul 
unor date incorecte sau transferul unor 
date în mod ilegal, acest lucru trebuie 
comunicat fără  întârziere destinatarului. 
Destinatarul are obligația de a corecta 
datele fără întârziere în temeiul 
articolului 15 alineatul (1) sau de a le 
șterge în temeiul articolului 16.
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Justificare

Textul propus se întemeiază pe dispozițiile articolului 8 din Decizia-cadru 2008/977/JAI și  
interzice transferului de date inexacte factual

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Legalitatea prelucrării; limitarea scopului
1. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal este legală numai dacă respectă 
principiile de mai jos.
2. Datele cu caracter personal pot fi 
colectate de către autoritățile competente 
în cadrul activității lor în scopuri precise, 
clare și legitime. Colectările de date 
servesc scopurilor legitime în special:
(a) pentru executarea unei îndatoriri de 
către o autoritate competentă, conform 
legislației, în scopurile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1); sau
(b) pentru respectarea unei obligații 
legale care revine operatorului; sau
(c) pentru protejarea intereselor legitime 
ale persoanelor vizate; sau
(d) pentru protejarea intereselor legitime 
ale altei persoane, cu excepția cazului în 
care este în mod clar în interesul legitim 
al persoanei vizate ca prelucrarea datelor 
să nu aibă loc; 
(e) pentru prevenirea unei amenințări la 
adresa siguranței publice.
3. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal trebuie să corespundă scopului 
pentru care au fost colectate. Prelucrarea 
suplimentară într-un alt scop este permisă 
în măsura în care aceasta:
(a) servește unor scopuri legitime 
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(alineatul (2));
(b) este necesară pentru acest scop 
suplimentar;
(c) este compatibilă cu scopurile pentru 
care s-au colectat datele.
4. Prin derogare de la alineatul (3), datele 
cu caracter personal pot fi prelucrate 
ulterior în scopuri istorice, statistice sau 
științifice, cu condiția ca statele membre 
să prevadă garanții adecvate, cum ar fi 
anonimizarea datelor.

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Dispoziții specifice pentru datele cu 

caracter personal provenite din alte state 
membre

Pentru datele cu caracter personal care 
au fost transmise sau puse la dispoziție de 
autoritatea competentă a unui alt stat 
membru, în completarea principiilor 
generale privind prelucrarea datelor 
trebuie respectate următoarele:
1. Datele cu caracter personal pot fi 
transmise unor organisme private numai 
în cazul în care:
(a) autoritatea competentă din statul 
membru din care datele au fost obținute 
și-a dat acordul pentru efectuarea 
transferului în conformitate cu legislația 
națională;
(b) niciun interes specific legitim al 
persoanei vizate nu împiedică 
transmiterea; și
(c) în cazuri concrete, transferul este 
esențial pentru autoritatea competentă 
care transmite date unei entități private 
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pentru:
(i) îndeplinirea unei sarcini atribuite 
acestuia în mod legal;
(ii) prevenirea, cercetarea, descoperirea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor sau 
executarea pedepselor;
(iii) prevenirea unui pericol iminent și 
grav la adresa securității publice, sau
(iv) prevenirea unei vătămări grave a 
drepturilor persoanelor.
Autoritatea competentă care transmite 
datele unei entități private o informează 
pe aceasta din urmă cu privire la 
scopurile pentru care pot fi utilizate, în 
mod exclusiv, datele.
2. Datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate ulterior în condițiile prevăzute 
la articolul 7 alineatul (3) numai pentru 
următoarele scopuri, altele decât cele 
pentru are au fost transmise sau puse la 
dispoziție:
(a) prevenirea și identificarea 
infracțiunilor, investigațiile sau  
urmăririle în materie, sau executarea 
sancțiunilor penale, cu condiția ca aceste 
infracțiuni și sancțiuni să fie diferite de 
cele pentru care datele au fost transmise 
sau puse la dispoziție;
(b) alte proceduri judiciare sau 
administrative direct legate de prevenirea, 
cercetarea, descoperirea și urmărirea 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor;
(c) prevenirea unui pericol iminent și grav 
la adresa securității publice; sau
(d) orice alt scop doar cu consimțământul 
prealabil al statului membru care face 
transmiterea sau cu consimțământul 
persoanei vizate, în conformitate cu 
legislația națională.
Acest alineat nu aduce atingere 
articolului 7 alineatul (4).
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3. Atunci când, în conformitate cu 
legislația statului membru care efectuează 
transmiterea datelor, se aplică, în anumite 
circumstanțe, restricții specifice privind 
prelucrarea schimburilor de date între 
autoritățile competente din statul membru 
respectiv, autoritatea care efectuează 
transmiterea informează destinatarul în 
privința acestor restricții. Destinatarul se 
asigură că aceste restricții privind 
prelucrarea sunt respectate.

Justificare

Revizuirea efectuată la acest articol preia reglementările Deciziei-cadru 2088/977/JAI, 
articolul 13, privind tratarea datelor care provin de la alte state membre și le protejează în 
mod deosebit. Articolul 7a servește în același timp la protejarea statului membru din care 
provin datele și creează astfel încrederea necesară pentru schimbul de date în interiorul 
Uniunii, iar datele transmise nu pot fi prelucrate după preferința statului destinatar.

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Stabilirea de termene pentru ștergere și 

revizuire
Se stabilesc termene corespunzătoare 
pentru ștergerea datelor cu caracter 
personal sau pentru o revizuire periodică 
a necesității de stocare a datelor. 
Respectarea acestor termene este 
asigurată prin instituirea unor măsuri 
procedurale.

Justificare

Adăugarea este preluată întocmai din articolul 5 din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre interzic prelucrarea
datelor cu caracter personal care dezvăluie 
rasa sau originea etnică, opiniile politice, 
religia sau convingerile, apartenența la un 
sindicat, a datelor genetice sau a datelor 
privind sănătatea sau viața sexuală.

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
care dezvăluie rasa sau originea etnică, 
opiniile politice, credințele religioase sau 
convingerile filosofice, apartenența la un 
sindicat, sau a datelor privind sănătatea sau 
viața sexuală este permisă numai dacă

2. Alineatul (1) nu se aplică atunci când:
(a) prelucrarea este permisă printr-o lege 
care oferă garanții adecvate;

(a) prelucrarea este absolut necesară și
permisă printr-o lege care oferă garanții 
adecvate; sau

(b) prelucrarea este necesară pentru 
protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane;

(Nu privește versiunea în limba română.)

(c) prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest de persoana 
vizată.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Articolul a fost reformulat conform modelului din articolul 6 din Decizia-cadru 2008/977/JAI. 
Chiar dacă în structura sa se abate de la principiul interdicției al proiectului de directivă, 
prelucrarea datelor sensibile este permisă în continuare numai în condiții stricte. În ceea ce 
privește semnificația deosebită a probelor de ADN, interdicția  privind prelucrarea datelor 
genetice nou adoptată de către Comisie a fost eliminată.

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 

1. Măsurile care au efect juridic negativ 
pentru persoana vizată sau care afectează 
în mod semnificativ persoana vizată și care 
se bazează exclusiv pe prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal 
care au ca scop evaluarea anumitor aspecte 
personale privind persoana vizată sunt 
permise numai dacă acest lucru este 
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privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

permis de un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

Justificare

Revizuirea efectuată în acest articol revine la textul articolului 7 din Decizia-cadru 
(2008/977/JAI). Crearea de profiluri este permisă în continuare dar numai în condiții stricte, 
chiar și în cazul abaterii de la principiul interdicției.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal, menite să evalueze 
anumite aspecte personale privind 
persoana vizată nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal prevăzute la articolul 8.

eliminat

Justificare

Alineatul (2) duce la o creare de profiluri deosebit de complexă și ar fi ușor de eludat.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul ia toate măsurile
rezonabile pentru a aplica politici 
transparente și ușor accesibile în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul ia măsuri adecvate și
rezonabile pentru a aplica politici 
transparente și ușor accesibile în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate.
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Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul pune la dispoziția 
persoanei vizate orice informație și orice 
comunicare referitoare la prelucrarea
datelor cu caracter personal, într-o formă 
inteligibilă, folosind un limbaj simplu și 
clar.

2. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul pune la dispoziția 
persoanei vizate orice informație și orice 
comunicare referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, într-o formă 
cât mai inteligibilă posibil, folosind un 
limbaj simplu și clar.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată cu privire la modul în 
care a dat curs cererii, fără întârzieri 
nejustificate.

eliminat

Amendamentul 36
Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate datele cu caracter personal care 
fac obiectul prelucrării și orice informație 
disponibilă cu privire la originea datelor;

Amendamentul 37
Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) comunicarea datelor cu caracter 
personal care fac obiectul prelucrării și a 
oricărei informații disponibile cu privire 
la originea datelor.

eliminat

Justificare

Aceasta se referă la dreptul esențial de acces al persoanei vizate, astfel că ar trebui luată în 
considerare la începutul listei.

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot adopta măsuri 
legislative care limitează, integral sau 
parțial, dreptul de acces al persoanei vizate 
în măsura în care o astfel de limitare, 
parțială sau totală, constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, ținându-se seama de 
interesele legitime ale persoanei în cauză:

1. Statele membre pot adopta măsuri 
legislative care limitează, integral sau 
parțial, dreptul de acces al persoanei vizate 
în măsura și pentru perioada în care, în 
cazul concret, o astfel de limitare, parțială 
sau totală, constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținându-se seama de interesele legitime ale 
persoanei în cauză:

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a nu prejudicia prevenirea, 
identificarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor;

(b) pentru a nu prejudicia prevenirea 
riscurilor, identificarea, investigarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
executarea pedepselor;

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru protejarea drepturilor și 
libertăților celorlalți.

(e) pentru protejarea persoanei vizate sau a
drepturilor și libertăților celorlalți.

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot stabili prin lege 
categoriile de prelucrare a datelor care se 
pot încadra, integral sau parțial, la 
excepțiile de la alineatul (1).

eliminat

Justificare

Refuzarea accesului trebuie să fie luată în considerare întotdeauna de la caz la caz.

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată are dreptul de a 
solicita, în special în cazurile menționate
la articolul 13, verificarea legalității 
prelucrării datelor de către autoritatea de 
supraveghere.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată are dreptul de a 
solicita, în limitele articolelor 12 și 13, 
verificarea legalității prelucrării datelor de 
către autoritatea de supraveghere.

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru prevede dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată cu privire la dreptul de a 
solicita intervenția autorității de 

2. Statul membru prevede dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează, la 
cerere, persoana vizată cu privire la dreptul 
de a solicita intervenția autorității de 
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supraveghere în temeiul alineatului (1). supraveghere în temeiul alineatului (1).

Amendamentul 44
Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3 – punctul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc dacă persoana 
vizată își poate exercita acest drept în mod 
direct împotriva operatorului sau prin 
intermediul autorității naționale de 
supraveghere competente.

Justificare

Aceasta prevede instituirea unui sistem care să permită persoanei vizate să solicite accesul 
indirect la datele cu caracter personal, pe baza formulării din Decizia-cadru din 2008.

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată are dreptul de a 
obține de la operator rectificarea datelor cu 
caracter personal inexacte care o privesc. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, în special prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată are dreptul de a 
obține rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte care o privesc. Persoana 
vizată are dreptul de a obține completarea 
datelor cu caracter personal care sunt 
incomplete, în special prin furnizarea unei 
declarații corective suplimentare.

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 și alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează în scris 
persoana vizată cu privire la orice refuz de 

2. Statele membre pot să stabilească dacă 
persoana vizată poate exercita aceste 
drepturi în mod direct împotriva 
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rectificare, cu privire la motivele refuzului 
și cu privire la posibilitățile de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere și 
de a introduce o cale de atac în justiție.

operatorului sau prin intermediul 
autorității naționale de supraveghere 
competente.

2a. În cazul în care persoana vizată își 
exercită drepturile în mod direct împotriva 
operatorului, iar acesta din urmă refuză 
rectificarea sau completarea, operatorul 
trebuie să informeze în scris persoana 
vizată cu privire la orice refuz de 
rectificare, cu privire la motivele refuzului 
și cu privire la posibilitățile de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere și 
de a introduce o cale de atac în justiție.

Justificare

Aceste aranjamente ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată are dreptul de a 
obține din partea operatorului ștergerea 
datelor cu caracter personal referitoare la 
aceasta, în cazul în care prelucrarea nu este 
în conformitate cu dispozițiile adoptate în 
temeiul articolului 4 literele (a) – (e) și al
articolelor 7 și 8 din prezenta directivă.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată are dreptul de a 
obține din partea operatorului ștergerea 
datelor cu caracter personal referitoare la 
aceasta, în cazul în care prelucrarea nu este 
în conformitate cu dispozițiile adoptate în 
temeiul articolelor 4, 6, 7 și 8 din prezenta 
directivă.

Justificare

Modificarea extinde domeniul de aplicare și consolidează drepturile individuale.

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 și alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorul efectuează ștergerea fără 2. Statele membre stabilesc dacă persoana 
vizată își poate exercita acest drept în mod 



AD\933622RO.doc 29/59 PE502.007v02-00

RO

întârziere. direct împotriva operatorului sau prin 
intermediul autorității naționale de 
supraveghere competente.

2a. În cazul în care persoana vizată își 
exercită drepturile împotriva operatorului, 
iar acesta din urmă refuză rectificarea 
sau completarea, operatorul trebuie să 
informeze în scris persoana vizată cu 
privire la refuzul de rectificare, cu privire 
la motivele refuzului și cu privire la 
posibilitățile de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere și de a 
introduce o cale de atac în justiție.

Amendamentul 49
Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În loc de ștergere, operatorul marchează
datele cu caracter personal în cazul în care:

3. În loc de ștergere, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care:

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana vizată se opune ștergerii și 
solicită în schimb restricționarea utilizării 
acestora.

(c) ștergerea ar leza interesele legitime ale 
persoanei vizate sau persoana vizată se 
opune ștergerii și solicită în schimb 
restricționarea utilizării acestora.

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c a până la litera c c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obligațiile legale de documentare sau 
păstrare constituie un obstacol în calea  
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ștergerii; în acest caz, datele se  tratează 
corespunzător obligațiilor legale de 
documentare sau păstrare;
(cb) acestea sunt stocate numai în scopul 
conservării datelor sau al controlării  
protecției datelor;
(cc) ștergerea este posibilă numai în urma  
unui efort tehnic disproporționat, de 
exemplu din cauza unei metode speciale 
de stocare.

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Datele restricționate pot fi utilizate 
numai în scopul pentru care nu s-a 
efectuat  ștergerea. Ele pot fi utilizate, de 
asemenea, dacă sunt esențiale pentru 
sarcina probei.

Justificare

Modificarea clarifică consecințele legale pe care le-ar avea blocarea.

Amendamentul 53
Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează persoana 
vizată, în scris, cu privire la orice refuz de 
ștergere sau de marcare a prelucrării, cu
privire la motivele refuzului și cu privire la 
posibilitățile de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere și de a 
introduce o cale de atac în justiție.

4. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează persoana 
vizată, în scris, cu privire la orice refuz de 
ștergere sau de restricționare a prelucrării, 
cu privire la motivele refuzului și cu privire 
la posibilitățile de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere și de a 
introduce o cale de atac în justiție.



AD\933622RO.doc 31/59 PE502.007v02-00

RO

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora drepturile la informare, 
acces, rectificare, ștergere și la
restricționarea prelucrării menționate la 
articolele 11 - 16 sunt exercitate în 
conformitate cu normele naționale privind 
procedurile judiciare în cazul în care 
datele cu caracter personal sunt conținute 
într-o hotărâre sau înregistrare 
judecătorească prelucrată în cursul unor 
investigații și al unor proceduri penale.

Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora informarea, accesul, 
rectificarea, ștergerea și restricționarea  
menționate la articolele 11-16 sunt în 
conformitate cu dreptul procedural 
național în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt conținute într-o hotărâre sau 
înregistrare judecătorească care are 
legătură cu adoptarea unei hotărâri 
judecătorești.

Justificare

Articolul ar trebui extins la toate instanțele și nu ar trebui să includă doar procesele penale.

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Articolul 18 alineatul (3) a fost eliminat fără a fi înlocuit, întrucât, în caz contrar, există 
riscul unei verificări excesive. Responsabilii cu protecția datelor și autoritățile de 
supraveghere ar trebui să fie suficiente pentru garantarea protecției datelor; auditorii interni 
sau externi nu sunt necesari și ar crea mai degrabă confuzie.

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită care să ofere 
garanții suficiente pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate și a procedurilor, 
astfel încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prevăzute în dispozițiile adoptate 
în temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită care să ofere 
garanții suficiente

(a) pentru punerea în aplicare a 
măsurilor tehnice și organizatorice 
menționate la articolul 27 alineatul (1);
(b) astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească și cerințele prevăzute în 
dispozițiile  adoptate în temeiul prezentei 
directive și să asigure protecția drepturilor 
persoanei vizate; și
(c) astfel încât persoana vizată să urmeze  
instrucțiunile operatorului.

Justificare

Revizuirea prezentului articol urmează Decizia-cadru 2008/977/JAI, care nu ar trebui 
modificată. O parte a alineatului (1) din textul Comisiei s-a transformat în literele (a) și (b) în 
amendamentul Parlamentului.

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora realizarea prelucrării de 
către o persoană împuternicită de către 
operator trebuie să fie reglementată printr-
un act juridic care obligă persoana 
împuternicită de către operator în raport 
cu operatorul și care prevede, în special,
că persoana împuternicită de către operator 

2. Realizarea prelucrării de către o 
persoană împuternicită de către operator 
trebuie să fie reglementată printr-un act 
juridic sau  un acord scris care prevede că 
persoana împuternicită de către operator 
acționează numai la instrucțiunile 
operatorului.
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acționează numai la instrucțiunile 
operatorului; în special, în cazul în care 
transferul datelor cu caracter personal 
utilizate este interzis.

Justificare

Revizuirea prezentului articol urmează Decizia-cadru 2008/977/JAI, care nu ar trebui 
modificată.

Amendamentul 58
Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 și alineatele 1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare operator și 
persoană împuternicită de către operator 
păstrează documentația referitoare la toate 
sistemele și procedurile de prelucrare aflate 
în responsabilitatea lor.

1. Toate autoritățile competente păstrează 
o documentație detaliată referitoare la 
toate sistemele și procedurile de prelucrare 
aflate în responsabilitatea lor. 

1a. Orice transmitere de date cu caracter 
personal se ia în evidență sau se 
documentează pentru verificarea 
legalității prelucrării datelor, pentru 
monitorizare proprie și pentru asigurarea 
integrității și a securității corespunzătoare 
a datelor.
1b. La cerere, luarea în evidență și 
documentarea astfel realizată se pun la 
dispoziția autorității competente de 
supraveghere. Autoritatea de 
supraveghere utilizează informațiile 
respective numai pentru verificarea 
legalității prelucrării datelor și pentru 
asigurarea integrității și a securității 
corespunzătoare a datelor.

Justificare

Pe baza articolului 10 din Decizia-cadru 2008/977/JAI. Acest amendament elimină 
responsabilitățile naționale și face referire numai la transmiterea transfrontalieră a datelor 
care depășește scopul prezentei directive, al regulamentului și al întregului așa-numit pachet 
de armonizare.  Amendamentul de mai sus asigură cel puțin unele dispoziții aplicabile la 
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nivel național, deși ar fi de preferat să se reintroducă textul original pentru asigurarea 
armonizării cu regulamentul.

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate corespunzător riscurilor pe care 
le presupune prelucrarea și naturii 
datelor care trebuie protejate, având în 
vedere stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul pune în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice pentru a preveni:

(a) distrugerea neintenționată sau ilegală,
(b) pierderea accidentală,
(c) modificarea neautorizată,
(d) transmiterea neautorizată sau accesul 
neautorizat – în special atunci când, în 
cadrul prelucrării, se transmit date în 
interiorul unei rețele sau acestea se pun la 
dispoziție prin acces automat și direct – și
(e) orice altă formă de prelucrare ilegală 
a datelor cu caracter personal.
Aceste măsuri trebuie să asigure un nivel 
de securitate corespunzător riscurilor pe 
care le presupune prelucrarea și naturii 
datelor care trebuie protejate, având în 
vedere stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare.

Justificare

Revizuirea menționată la acest articol urmează articolul 22 alineatul (1) din decizia-cadru.

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce privește prelucrarea automată 
a datelor, fiecare stat membru prevede 
dispoziții potrivit cărora operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator, 
în urma unei evaluări a riscurilor, pune 
în aplicare măsuri menite:

2. În ceea ce privește prelucrarea automată 
a datelor, fiecare stat membru adoptă
măsuri adecvate menite:

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să asigure funcționarea sistemului, 
raportarea defecțiunilor de funcționare 
(fiabilitate) și imposibilitatea coruperii
datelor cu caracter personal stocate, din 
cauza funcționării defectuoase a sistemului 
(integritate).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate adopta, după caz, acte de 
punere în aplicare pentru specificarea 
cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2) 
în diverse situații, în special a standardelor 
de codificare. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 57 alineatul (2).

3. Statele membre pot adopta, după caz, 
dispoziții pentru specificarea cerințelor 
prevăzute la alineatele (1) și (2) în diverse 
situații, în special a standardelor de 
codificare.

Amendamentul 63
Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Operatorul
transmite autorității de supraveghere, la 
cerere, o explicație motivată în cazurile în 
care notificarea nu este efectuată în 
termen de 24 de ore.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și 
după ce a luat cunoștință de aceasta. 
Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care au loc încălcări 
foarte grave, operatorul notifică acest 
lucru autorității de supraveghere în termen 
de cel mult 24 de ore de la data la care a 
luat cunoștință de o astfel de încălcare.

Justificare

Notificarea tuturor încălcărilor în termen de cel mult 24 de ore de la data la care operatorii 
iau conștiință de acestea și transmiterea unei explicații motivate sunt cerințe excesiv de 
birocratice.

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
56 în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor necesare pentru stabilirea 
încălcării menționate la alineatele (1) și 
(2) și pentru circumstanțele speciale în 
care un operator și o persoană 
împuternicită de către operator au 
obligația de a notifica încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

eliminat

Justificare

Criteriile și cerințele de stabilire a unei încălcări a securității datelor sunt deja suficient 
specificate la alineatul (1). Delegarea propusă a competențelor legislative ar afecta, în orice 
caz, elemente esențiale care nu pot fi delegate, iar acestea ar trebui specificate în actul 
general. O modificare corespunzătoare este, de asemenea, propusă în Regulamentul general 
privind protecția datelor.
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Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Consultările prealabile

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de supraveghere competente 
sunt consultate înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal care vor face 
parte dintr-un nou sistem de evidență a 
datelor care urmează a fi creat, în cadrul 
căruia:
(a) urmează a fi prelucrate categorii 
speciale de date în conformitate cu 
articolul 8 sau
(b) tipul de prelucrare, în special cel care 
implică utilizarea de noi tehnologii, 
mecanisme sau proceduri, prezintă în caz 
contrar riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, și în special pentru viața privată a 
acesteia.

Justificare

Preia textul din articolul 13 din Decizia-cadru 2008/977/JAI. 

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Responsabilul cu protecția datelor nu 
este sancționat pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale. Concedierea 
responsabilului cu protecția datelor nu 
este permisă în timpul activității sale sau 
în anul următor încetării acesteia, cu 
excepția cazului în care apar probe care 
justifică concedierea operatorului din 
motive importante. 
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Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 33 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transferul este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru 
executarea pedepselor și

(a) transferul este necesar pentru 
prevenirea riscurilor, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau pentru executarea 
pedepselor și

Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 33 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt respectate de operator și de persoana 
împuternicită de către operator.

(b) condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt respectate. 

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care nu există nici decizie 
adoptată în conformitate cu articolul 41 din 
Regulamentul (CE) …./2012, Comisia 
evaluează caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, luând în considerare următoarele 
elemente:

2. În cazul în care nu există nici decizie 
adoptată în conformitate cu articolul 41 din 
Regulamentul (CE) …./2012, Comisia 
evaluează caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, luând în considerare toate 
împrejurările legate, în general, de 
operațiunea de transfer de date sau de 
setul de operațiuni de transfer de date 
care pot fi evaluate independent de 
procedurile concrete de transfer. 
Verificarea trebuie să ia în considerare în 
special următoarele elemente:
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Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate decide, în limitele 
prezentei directive, 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 57 
alineatul (2).

3. Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 56 pentru a completa lista 
inclusă în anexa [x] a țărilor terțe, a 
teritoriilor sau a sectoarelor de prelucrare 
din țările terțe sau a organizațiilor 
internaționale care asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2).
La stabilirea nivelului de protecție, 
Comisia trebuie să evalueze dacă 
legislația relevantă, atât cea generală, cât 
și cea sectorială, în vigoare într-o țară 
terță sau în cadrul unei organizații 
internaționale le garantează drepturi 
efective și opozabile, inclusiv căi de atac 
administrative și judiciare efective 
persoanelor vizate, în special persoanelor 
vizate ale căror date cu caracter personal 
sunt transferate.

Justificare

Întrucât stabilirea nivelului de protecție are un caracter cuprinzător, se depășește ceea ce 
este necesar pentru a aplica condiții uniforme de punere în aplicare, iar aceste elemente 
neesențiale trebuie, prin urmare, să facă obiectul unei delegări a competențelor legislative în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE. O modificare corespunzătoare este, de asemenea, 
propusă în Regulamentul general privind protecția datelor. 

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Actul de punere aplicare menționează 
aplicarea geografică și sectorială, și, după 
caz, identifică autoritatea de supraveghere 
menționată la alineatul (2) litera (b).

4. În temeiul articolului 340 alineatul (2) 
din TFUE și al jurisprudenței constante a 
Curții de Justiție și în conformitate cu 
principiile generale comune legislațiilor 
statelor membre, Uniunea repară orice 
prejudiciu cauzat de instituțiile sale în 
îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv orice 
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prejudiciu cauzat de utilizarea abuzivă a 
datelor cu caracter personal ca urmare a 
stabilirii unui nivel de protecție incorect 
în temeiul alineatelor (2) și (3).

Justificare

Ar trebui să se clarifice în continuare răspunderea fără caracter contractual a Uniunii în 
cazurile în care s-au stabilit niveluri de protecție incorecte pe baza criteriilor prevăzute la 
alineatele (2) și (3).

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia poate decide, în limitele 
prezentei directive, 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), 
în special în cazurile în care legislația 
relevantă, atât cea generală, cât și cea 
sectorială, 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 57 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 articolul 57 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 6



AD\933622RO.doc 41/59 PE502.007v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre asigură că, atunci când 
Comisia ia o decizie în temeiul 
alineatului (5), potrivit căreia 
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, decizia respectivă nu aduce 
atingere transferurilor efectuate în 
temeiul articolului 35 alineatul (1) sau în 
conformitate cu articolul 36. 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.

eliminat

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia monitorizează aplicarea 
actelor de punere în aplicare la care se 
face referire la alineatele (3) și (5).

eliminat

Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Transferurile în baza unor garanții 
adecvate
1. În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, statele 
membre prevăd dispoziții potrivit cărora 
un transfer de date cu caracter personal
către un destinatar dintr-o țară terță sau o 
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organizație internațională poate avea loc 
în condițiile în care:
(a) s-au prezentat garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie sau
(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal și a 
concluzionat că există garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal.
2. Decizia privind transferurile în temeiul 
alineatului (1) litera (b) trebuie să fie 
luată de personalul autorizat în acest 
sens. Aceste transferuri trebuie să fie 
documentate, iar documentele trebuie să 
fie puse la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Transferurile în baza unor garanții 

adecvate
1. În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, un 
transfer de date cu caracter personal către 
un destinatar dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
în condițiile în care:
(a) s-au prezentat garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie;
(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
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circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal (articolul 43 
alineatul (2)) și a conchis că există 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, sau
(c) un transfer specific de date cu caracter 
personal poate avea loc în ciuda  
constatării de către Comisie a absenței 
unui nivel adecvat de protecție (articolul 
36). 

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35b
Transferul de date cu caracter personal 

care provin din alte state membre
1. Statele membre prevăd că orice transfer 
de date cu caracter personal transmise 
sau puse la dispoziția unei autorități 
competente de către o autoritate 
competentă a unui alt stat membru, 
inclusiv transferul ulterior către o țară 
terță sau către o organizație 
internațională, poate avea loc numai în 
cazul în care:
(a) destinatarului din țara terță sau 
organismului internațional destinatar îi 
revine răspunderea pentru prevenirea 
riscurilor, cercetarea, descoperirea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
pentru executarea pedepselor;
(b) statul membru din care au fost 
transferate datele și-a dat acordul de a le 
transfera în conformitate cu legislația sa 
națională; și
(c) în cazurile menționate la articolul 34  
alineatul (3) litera (a) și la articolul 35 
literele (b) și (c), statul membru din care 
au fost transferate datele consideră, de 
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asemenea, că garanțiile privind protecția 
datelor transferate sunt adecvate în 
conformitate cu legislația națională. 
2. Transferul ulterior fără acordul 
prealabil în conformitate cu alineatul (1) 
litera (b) este permis numai dacă 
transferul de date este esențial pentru 
prevenirea unui pericol iminent și grav la 
adresa securității publice a unui stat 
membru ori a unei țări terțe sau la adresa 
intereselor fundamentale ale unui stat 
membru, iar consimțământul prealabil nu 
poate fi obținut în timp util. Autoritatea 
responsabilă de acordarea 
consimțământului este informată fără 
întârziere.
3. Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(c), datele cu caracter personal pot fi 
transferate ulterior numai dacă acest 
lucru este prevăzut de legislația națională 
a statului membru care transferă datele, 
având în vedere:
(a) interesele hotărâtoare și legitime ale 
persoanei vizate; sau
(b) interesele hotărâtoare și legitime, în 
special interese publice importante.
4. Transferul de date cu caracter personal 
către alte organisme decât cele publice 
este permis numai în condițiile 
menționate la articolul 7a alineatul (1) și 
7b alineatul (1).

Justificare

Articolul 35b corespunde articolului 13 din Decizia-cadru 2088/977/JAI; acesta introduce 
norme speciale privind gestionarea datelor transferate din alte state membre și le asigură o 
protecție specială. Dispoziția servește la protejarea statului membru din care provin datele și 
creează astfel încrederea necesară pentru schimbul de date în interiorul Uniunii, datele 
transmise neputând fi prelucrate ulterior după preferința statelor destinatare.

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Derogări

Prin derogare de la articolele 34 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
numai în condițiile în care:
(a) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale unei alte persoane sau
(b) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate, în cazul în care legea 
statului membru care transferă datele cu 
caracter personal prevede acest lucru sau
(c) transferul datelor este esențial pentru 
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa siguranței publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe sau
(d) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, în scopul prevenirii, 
investigării, identificării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
sancțiunilor penale sau
(e) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță legat de prevenirea, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau de executarea unei 
anumite sancțiuni penale.

Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Derogări în cazul unor transferuri 
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specifice de date după evaluarea 
intereselor concurente implicate

1. Transferul de date cu caracter personal 
către țara terță vizată, respectiv către un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
această țară ori către organizația 
internațională în cauză nu poate avea loc 
în cazul în care Comisia, în conformitate 
cu articolul 34 alineatul (5), constată 
absența unui nivel adecvat de protecție și 
în cazul în care interesele legitime ale 
persoanei vizate în prevenirea unui astfel 
de transfer primează în fața interesului 
public privind transferul de date respectiv.
2. Caracterul adecvat al nivelului de 
protecție asigurat într-un caz concret este 
unul dintre factorii luați în considerare la 
compararea importanței intereselor 
concurente. La evaluarea caracterului 
adecvat al nivelului de protecție în cazul 
în chestiune, se acordă o atenție deosebită 
circumstanțelor legate de transferul de 
date propus, în special cu privire la:
(a) tipul datelor care urmează să fie 
transferate;
(b) scopul (scopurile) transferului; și
(c) durata operațiunii de prelucrare 
propuse  în țara terță.
3. Prin derogare de la articolele 1 și 35, 
statele membre pot dispune că un transfer 
de date cu caracter personal către o țară 
terță sau o organizație internațională 
poate avea loc numai în condițiile în care:
(a) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor vitale și legitime ale 
persoanei vizate sau ale unei alte 
persoane, în special în ce privește 
siguranța și  bunăstarea fizică ale 
acestora;
(b) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate, în cazul în care legislația 
statului membru care transferă datele cu 
caracter personal prevede acest lucru; sau
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(c) transferul este necesar în scopul 
prevenirii, investigării, identificării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale; sau
(d) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță legat de prevenirea, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau de executarea unei 
anumite sancțiuni penale. 
4. În cazuri individuale, poate exista un 
nivel adecvat de protecție dacă țara terță 
vizată, un teritoriu, un sector de 
prelucrare ori un organism interstatal sau 
supranațional din țara terță respectivă sau 
organizația internațională în cauză 
garantează o protecție adecvată a datelor 
transferate. 

Justificare

Reformularea articolului 36 urmează logica articolelor 34 și 35. În cazuri individuale extrem 
de limitate, trebuie să existe posibilitatea de a transfera date – sub rezerva celor mai stricte 
condiții – către țări terțe care se consideră că nu asigură un nivel adecvat de protecție a 
datelor, în scopul protejării unor interese deosebit de importante, cum ar fi viața și 
integritatea fizică.

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează destinatarul 
cu privire la orice restricție privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura respectarea acestor restricții.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează destinatarul 
cu privire la orice restricție privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura respectarea acestor restricții. Prima 
teză se aplică și pentru restricțiile privind 
prelucrarea, care trebuie respectate de 
către operator în conformitate cu 
articolul 7a alineatul (3).
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Justificare

Atunci când datele se transmit pe teritoriul UE, restricțiile transfrontaliere privind 
prelucrarea trebuie să se aplice și în cazul în care aceste date sunt apoi transmise mai 
departe către o țară terță. În caz contrar, nu ar exista încrederea necesară efectuării 
schimbului de date între statele europene.

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul alineatului (1), Comisia ia 
măsurile necesare pentru a consolida 
relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile 
internaționale, în special cu autoritățile lor 
de supraveghere, în cazul în care Comisia a 
decis că acestea asigură un nivel adecvat de 
protecție în sensul articolului 34 alineatul 
(3).

2. În sensul alineatului (1), Comisia ia, în 
cadrul domeniului de aplicare al prezentei 
directive, măsurile necesare pentru a 
consolida relațiile cu țările terțe sau cu 
organizațiile internaționale, în special cu 
autoritățile lor de supraveghere, în cazul în 
care Comisia a decis că acestea asigură un 
nivel adecvat de protecție în sensul 
articolului 34 alineatul (3). În acest caz, 
Comisia respectă competențele statelor 
membre și măsurile juridice sau de ordin 
practic luate în legătură cu exercitarea 
acestor competențe.

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul expirării mandatului sau al 
demisiei membrului, acesta continuă să își 
exercite îndatoririle până la numirea unui 
nou membru.

5. În cazul expirării mandatului sau al 
demisiei membrului, acesta continuă să își 
exercite îndatoririle, dacă i se solicită,
până la numirea unui nou membru.

Justificare

În cazul unei concedieri pe motiv de erori grave, continuarea necondiționată a activității 
până la numirea unui succesor nu ar fi potrivită. Prin urmare, continuarea activității ar 
trebui să se poată efectua numai la cerere.



AD\933622RO.doc 49/59 PE502.007v02-00

RO

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
exercită, pe teritoriul statului membru de 
care aparține, funcțiile cu care este 
investită în conformitate cu prezenta 
directivă.

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
exercită, pe teritoriul statului membru de 
care aparține, cel puțin funcțiile cu care 
este investită în conformitate cu prezenta 
directivă.

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, precum și a măsurilor de punere 
în aplicare aferente acesteia;

(a) monitorizează și asigură aplicarea cel 
puțin a dispozițiilor adoptate în temeiul 
prezentei directive, precum și a măsurilor 
de punere în aplicare aferente acesteia;

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) primește reclamațiile depuse de orice 
persoană vizată sau de o asociație care 
reprezintă persoana vizată respectivă și 
este împuternicită în mod corespunzător 
de aceasta, în conformitate cu articolul 
50, investighează chestiunea, în măsura în 
care este adecvat, și informează, într-un 
termen rezonabil, persoana vizată sau 
asociația cu privire la evoluția și rezultatul 
reclamației, în special dacă este necesară 
efectuarea unei cercetări mai detaliate sau 
coordonarea cu o altă autoritate de 
supraveghere;

(b) primește reclamațiile depuse de orice 
persoană vizată, investighează chestiunea, 
în măsura în care este adecvat, și 
informează, într-un termen rezonabil, 
persoana vizată cu privire la evoluția și 
rezultatul reclamației, în special dacă este 
necesară efectuarea unei cercetări mai 
detaliate sau coordonarea cu o altă 
autoritate de supraveghere;
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Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării dreptului asociațiilor de a acționa în 
justiție prevăzut la articolul 50.

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau la
cererea altei autorități de supraveghere și 
informează într-un termen rezonabil 
persoana vizată cu privire la rezultatul 
anchetelor, în cazul în care persoana vizată 
a depus o reclamație;

(e) desfășoară anchete fie pe baza unei 
reclamații sau la cererea altei autorități de 
supraveghere și informează într-un termen 
rezonabil persoana vizată cu privire la 
rezultatul anchetelor, în cazul în care 
persoana vizată a depus o reclamație; 
autoritatea de supraveghere poate 
desfășura astfel de anchete și din proprie 
inițiativă, în limitele legislației naționale; 

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 46 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) competența de a acționa în justiție în 
cazul în care dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive au fost încălcate 
sau de a aduce aceste încălcări în atenția 
autorităților judiciare.

(c) competența de a acționa în justiție în 
cazul în care dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive au fost încălcate 
sau de a aduce aceste încălcări în atenția 
autorităților judiciare. Deciziile autorității 
de supraveghere care fac obiectul unor 
reclamații pot fi acționate în justiție.

Justificare

Este în mod clar necesară introducerea dreptului de a acționa în instanță; formularea este 
preluată din textul articolului 25 alineatul (2) litera (c) din Decizia-cadru 2008/977/JAI.
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Amendamentul 88
Propunere de directivă

Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

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 prezentei directive;

(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 prezentei 
directive;

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fără a aduce atingere vreunei căi de atac 
administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere, statele membre 
prevăd dispoziții potrivit cărora orice 
persoană fizică are dreptul la exercitarea 
unei căi de atac judiciare, în cazul în care 
consideră că drepturile de care beneficiază 
conform dispozițiilor adoptate în temeiul 
prezentei directive au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor sale cu caracter 
personal efectuate încălcând dispozițiile 
respective.

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac 
administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere, statele membre 
prevăd dispoziții potrivit cărora orice 
persoană fizică are dreptul la exercitarea 
unei căi de atac judiciare, în cazul în care 
drepturile de care beneficiază conform 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor sale cu caracter personal 
efectuate încălcând dispozițiile respective.

Amendamentul 90
Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora orice persoană care a suferit 
prejudicii ca urmare a unei operațiuni 

1. Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora orice persoană care a suferit 
prejudicii ca urmare a unei operațiuni 
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ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni 
incompatibile cu dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive are dreptul să 
obțină despăgubiri de la operator sau de la 
persoana împuternicită de operator pentru 
prejudiciul suferit.

ilegale de prelucrare sau a unei acțiuni 
incompatibile cu dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive are dreptul să 
obțină despăgubiri de la operator sau de la 
persoana împuternicită de operator pentru 
prejudiciul suferit, în conformitate cu 
legislația națională.

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a.  În cazul în care o autoritate 
competentă dintr-un stat membru a 
transmis date cu caracter personal, 
destinatarul nu poate invoca inexactitatea 
datelor furnizate drept motiv pentru a se 
sustrage răspunderii care îi revine față de 
partea vătămată în conformitate cu 
legislația națională. În cazul în care 
destinatarul plătește despăgubiri pentru 
prejudiciile produse ca urmare a utilizării 
unor date inexacte furnizate, autoritatea 
competentă care a transmis datele 
rambursează în totalitate destinatarului 
suma plătită cu titlu de despăgubiri, 
ținând cont de orice eroare imputabilă 
destinatarului.

Justificare

A se vedea articolul 19 alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să 

Statele membre iau măsuri adecvate 
pentru a asigura aplicarea 
corespunzătoare a dispozițiilor prezentei 
directive și definesc în special normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor adoptate în temeiul 
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fie eficace, proporționale și disuasive. prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că acestea sunt 
puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficace, proporționale și 
disuasive.

Justificare

A se vedea articolul 24 din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 28 alineatul (5) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

2. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 34 alineatul (3) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Justificare

Amendament depus ca urmare a eliminării delegării de la articolul 28 alineatul (5) și a 
modificării de la acte de punere în aplicare la acte delegate de la articolul 34 alineatul (3).

Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 28 alineatul (5) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe precizată în decizia respectivă. 
Aceasta intră în vigoare în ziua următoare 
publicării deciziei în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 

3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 34 alineatul (3) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe precizată în decizia respectivă. 
Aceasta intră în vigoare în ziua următoare 
publicării deciziei în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
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deja în vigoare. deja în vigoare.

Justificare

Amendament depus ca urmare a eliminării delegării de la articolul 28 alineatul (5) și a 
modificării de la acte de punere în aplicare la acte delegate de la articolul 34 alineatul (3).

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 28 alineatul (5) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție din partea Parlamentului 
European sau Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea acestui act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții. Perioada se prelungește cu 2 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 34 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție din partea Parlamentului 
European sau Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea acestui act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții. Perioada se prelungește cu 2 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Justificare

Amendament depus ca urmare a eliminării delegării din articolul 28 alineatul (5) și a 
modificării de la acte de punere în aplicare la acte delegate din articolul 34 alineatul (3).

Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Justificare

Amendament depus ca urmare a modificărilor aduse articolului 34 alineatul (5).
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Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile internaționale încheiate de către 
statele membre înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive sunt 
modificate, dacă este necesar, în termen de 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

1. Acordurile internaționale încheiate de 
către statele membre înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive sunt 
modificate, dacă este necesar, în termen de 
zece ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, cu condiția ca acestea 
să nu facă în niciun caz obiectul unui 
control separat. 
2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), normele menționate la 
articolul 36 în cazul unei decizii negative 
privind caracterul adecvat se aplică în 
mod analog acordurilor internaționale 
încheiate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Justificare

Având în vedere cantitatea și complexitatea acordurilor internaționale existente, termenul de 
adaptare de cinci ani pare inadecvat de scurt. Conținutul articolului 36 nu se poate aplica 
numai între statele membre, ci trebuie, în mod similar, aplicat și acordurilor internaționale 
actuale.

Amendamentul 98
Propunere de directivă
Anexa [x] (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa [x]
Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a 

sectoarelor de prelucrare din țările terțe 
sau a organizațiilor internaționale care 
asigură un nivel de protecție adecvat în 

sensul articolului 34 alineatul (2)

Justificare

Modificare determinată de modificările aduse articolului 34.
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