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Amendamentul 72
David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Integrarea economică și socială care 
rezultă din funcționarea pieței interne a 
condus la o creștere substanțială a 
fluxurilor transfrontaliere. Schimbul de 
date între actorii economici și sociali, 
publici și privați s-a intensificat în întreaga 
Uniune. Conform dreptului Uniunii, 
autoritățile naționale sunt chemate să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal pentru a putea să își 
îndeplinească atribuțiile sau să execute
sarcini în numele unei autorități într-un alt 
stat membru.

(4) Integrarea economică și socială care 
rezultă din funcționarea pieței interne a 
condus la o creștere substanțială a 
activităților transfrontaliere. Schimbul de 
date între actorii economici și sociali, 
publici și privați s-a intensificat în întreaga 
Uniune. Conform dreptului Uniunii, 
autoritățile naționale sunt chemate să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal pentru a-și îndeplini
atribuțiile sau pentru a executa sarcini în 
numele unei autorități într-un alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 73
David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evoluțiile tehnologice rapide și 
globalizarea au generat noi provocări 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Amploarea schimbului și a 
colectării de date a crescut spectaculos. 
Tehnologia permite atât societăților 
private, cât și autorităților publice să 
utilizeze date cu caracter personal la un 
nivel fără precedent în cadrul activităților 
lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice 
fac publice la nivel mondial informații cu 
caracter personal. Tehnologia a transformat 

(5) Evoluțiile tehnologice rapide și 
globalizarea au generat noi provocări 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Amploarea schimbului și a 
colectării de date a crescut spectaculos. 
Tehnologia permite atât societăților 
private, cât și autorităților publice să 
utilizeze date cu caracter personal la un 
nivel fără precedent în vederea realizării 
activităților lor. Din ce în ce mai multe 
persoane fizice fac publice la nivel mondial 
informații cu caracter personal. Tehnologia 
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deopotrivă economia și viața socială și 
necesită facilitarea în continuare a liberei 
circulații a datelor în cadrul Uniunii și a 
transferului către țări terțe și organizații 
internaționale, asigurând, totodată, un
nivel ridicat de protecție a datelor cu 
caracter personal.

a transformat deopotrivă economia și viața 
socială, determinând necesitatea de a 
facilita libera circulație a datelor în cadrul 
Uniunii și de a garanta transferul către 
țări terțe și organizații internaționale, 
precum și de a asigura cel mai înalt nivel 
de protecție a datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 74
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație sau 
printr-un act neechivoc al acesteia, 
asigurându-se că persoana fizică este 
conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 
acțiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Aceasta nu aduce 
atingere posibilității de exprimare a 
consimțământului față de prelucrare în 
conformitate cu Directiva 2002/58/CE, 
prin utilizarea parametrilor 
corespunzători ai unui program de 
navigare sau ai unei alte aplicații.
Consimțământul ar trebui să vizeze toate 
activitățile de prelucrare efectuate în 
același scop sau în aceleași scopuri. În 
cazul în care consimțământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
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concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se descurajeze impunerea, prin intermediul regulamentului, a unor cerințe cu un 
caracter de prescripție excesiv de pronunțat legate de consimțământ. Prezentul amendament 
urmărește să garanteze utilizarea continuă a consimțământului implicit și o prelucrare în 
conformitate cu Directiva 2002/58/CE, prin utilizarea parametrilor corespunzători ai unui 
program de navigare sau ai unei alte aplicații (a se vedea considerentul 66 din 
Directiva 136/2009/CE).

Amendamentul 75
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 76
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Sediul principal al unui operator 
și/sau al unei persoane împuternicite de 
operator în Uniune ar trebui să fie 
desemnat conform unor criterii obiective și 
ar trebui să implice exercitarea efectivă și 
reală a unor activități de prelucrare a 
datelor care să determine principalele 
decizii cu privire la scopurile, condițiile și 
mijloacele de prelucrare în cadrul unor 
înțelegeri stabile. Acest criteriu se aplică 
atât în cazul operatorilor, cât și în cazul 
persoanelor împuternicite de operatori și 
nu ar trebui să depindă de realizarea 
efectivă a prelucrării datelor cu caracter 
personal în locul respectiv. Prezența și 
utilizarea mijloacelor tehnice și a 
tehnologiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal sau activitățile de 
prelucrare nu constituie, în sine, un astfel 
de sediu principal și, prin urmare, nu sunt 
criteriul determinant în acest sens.

Or. en
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Justificare

Este important să se aibă în vedere atât operatorul de date, cât și persoana împuternicită de 
operator, deoarece acest fapt asigură consecvență și claritate juridică în ceea ce privește 
aplicarea criteriilor.

Amendamentul 77
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 78
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor, în special datele sensibile, 
cum ar fi orientarea politică și 
apartenența la un sindicat, precum și 
activitățile sindicale desfășurate, ar trebui 
să fie protejate în conformitate cu 
articolele 8, 12 și 28 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
articolele 8 și 11 din Convenția europeană 
a drepturilor omului, iar întreprinderile 
nu ar trebui să aibă în niciun caz 
posibilitatea de a utiliza aceste date pentru 
a include lucrătorii în așa-numite „liste 
negre” care să fie transmise altor 
întreprinderi în scopul de a le aplica 
anumitor lucrători un tratament 
discriminatoriu.

Or. de

Amendamentul 79
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alegere și ulterior nu poate să refuze 
sau să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată. De asemenea, 
consimțământul nu ar trebui să constituie 
un temei juridic pentru prelucrarea 
datelor în cazul în care persoana vizată 
nu dispune de acces la diferite servicii 
echivalente. Configurațiile implicite, 
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precum căsuțele bifate în prealabil, 
neexprimarea niciunei opțiuni sau simpla 
utilizare a unui serviciu nu presupun 
acordarea consimțământului. 
Consimțământul nu se poate obține decât 
în cazul în care prelucrarea datelor este 
legală și, prin urmare, neexcesivă în ceea 
ce privește scopurile pentru care datele 
sunt prelucrate. Prelucrarea 
disproporționată a datelor nu se poate 
legaliza prin obținerea consimțământului.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestor precizări vizează evitarea situațiilor în care operatorii încearcă să obțină 
consimțământul pentru o prelucrare a datelor care este în mod clar disproporționată. Aceste 
precizări ar trebui să ofere autorităților de reglementare și judecătorilor posibilitatea de a 
dezbate echitatea materială mai degrabă decât cea procedurală. În dreptul general al 
contractelor există, de asemenea, o astfel de viziune care depășește normele procedurale, 
principiile precum „bună credință”, caracter rezonabil și echitate guvernând în cele din 
urmă relațiile dintre părți în cazurile în care se constată că anumiți termeni contractuali 
încalcă aceste principii.

Amendamentul 80
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 

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

loc de muncă, sau atunci când un 
operator deține o putere de piață 
semnificativă cu privire la anumite 
produse sau servicii, aceste produse sau 
servicii fiind furnizate cu condiția 
acordării consimțământului prelucrării 
datelor cu caracter personal, sau atunci 
când o modificare unilaterală și 
neesențială legată de un serviciu nu oferă 
persoanei vizate decât două opțiuni, și 
anume, de a accepta modificarea sau de a 
renunța la o resursă online în care 
aceasta a investit o perioadă semnificativă 
de timp. În cazul în care operatorul este o 
autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 81
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 82
Marielle Gallo



PE500.695v01-00 12/231 AM\920534RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Dacă datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
o persoană fizică, operatorul de date nu ar 
trebui să aibă obligația de a obține
informații suplimentare în vederea 
identificării persoanei vizate, cu unicul 
scop de a respecta una dintre dispozițiile 
prezentului regulament. În cazul unei cereri 
de acces, operatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita persoanei vizate mai 
multe informații pentru a putea să 
localizeze datele cu caracter personal pe 
care le caută persoana respectivă.

(45) Dacă datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
o persoană fizică, operatorul de date nu ar 
trebui să aibă obligația de a recurge la
informații suplimentare în vederea 
identificării persoanei vizate, cu unicul 
scop de a respecta una dintre dispozițiile 
prezentului regulament. În cazul unei cereri 
de acces, operatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita persoanei vizate mai 
multe informații pentru a putea să 
localizeze datele cu caracter personal pe 
care le caută persoana respectivă.

Or. fr

Amendamentul 83
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile și transparente, persoana vizată 
ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existența unei operațiuni de 
prelucrare și la scopurile acesteia, durata 
stocării datelor, existența dreptului de 
acces, rectificare sau ștergere a datelor și 
dreptul de a înainta o plângere. Atunci 
când datele sunt colectate de la persoana 
vizată, aceasta ar trebui, de asemenea, să 
fie informată dacă are obligația de a furniza 
datele și care sunt consecințele în cazul 
unui refuz.

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile și transparente, persoana vizată 
ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existența unei operațiuni de 
prelucrare și la scopurile acesteia, durata 
stocării datelor sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, cu privire la criteriile utilizate 
pentru a stabili această durată, existența 
dreptului de acces, rectificare sau ștergere a 
datelor și dreptul de a înainta o plângere. 
Atunci când datele sunt colectate de la 
persoana vizată, aceasta ar trebui, de 
asemenea, să fie informată dacă are 
obligația de a furniza datele și care sunt 
consecințele în cazul unui refuz.
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Or. pl

Amendamentul 84
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 85
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 53
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este în interesul fundamental al persoanei vizate să țină un istoric complet al stării sale de 
sănătate pentru a putea beneficia de cele mai bune îngrijiri și tratamente pe parcursul vieții. 
Dreptul de a fi uitat nu ar trebui să se aplice atunci când datele sunt prelucrate în scopuri 
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medicale, astfel cum se prevede la articolul 81 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 86
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 
aibă dreptul, de a obține, de asemenea, 
datele care le privesc într-un format 
electronic utilizat în mod curent. Persoana 
vizată ar trebui, de asemenea, să fie 
autorizată să transmită datele respective, pe 
care le-a furnizat, dintr-o aplicație 
automată, cum ar fi o rețea socială, către 
alta.

Or. en

Amendamentul 87
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 

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

aibă dreptul, în cazul în care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate prin 
mijloace electronice, de a obține, gratuit, o 
copie a datelor care le privesc într-un 
format electronic, interoperabil și 
structurat, utilizat în mod curent. Persoana 
vizată ar trebui, de asemenea, să fie 
autorizată să transmită datele respective, pe 
care le-a furnizat, dintr-o aplicație 
automată, cum ar fi o rețea socială, către 
alta. Furnizorii de servicii ale societății 
informaționale nu ar trebui să impună 
obligativitatea transferului datelor 
respective în schimbul furnizării 
serviciilor pe care le oferă. Rețelele 
sociale ar trebui să fie încurajate într-o 
cât mai mare măsură să stocheze datele 
astfel încât să fie posibilă portabilitatea 
eficientă a acestora pentru persoanele 
vizate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 88
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor 
și care afectează în mod vizibil sau 
produce efecte juridice în ceea ce privește 
persoana fizică respectivă. Efectele reale 
ar trebui să aibă o intensitate comparabilă 
cu cea a efectelor juridice care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei 
dispoziții. Cele de mai sus nu se aplică 
măsurilor vizând comunicarea 
comercială, de exemplu în domeniul 
gestionării relațiilor cu clienții sau al 
atragerii de clienți. Cu toate acestea, o 
măsură bazată pe crearea de profiluri 
prin prelucrarea automată a datelor și 
care afectează în mod semnificativ sau 
produce efecte juridice în ceea ce privește 
o persoană fizică ar trebui să fie permisă în 
cazul în care este autorizată în mod expres 
de lege, este efectuată în cadrul încheierii 
sau al executării unui contract sau în cazul 
în care persoana vizată și-a dat 
consimțământul. În orice caz, o astfel de 
prelucrare ar trebui să facă obiectul unor 
garanții corespunzătoare, inclusiv o 
informare specifică a persoanei vizate și 
dreptul de a obține intervenție umană, iar o 
astfel de măsură nu ar trebui să se refere la 
un minor.

Or. en

Amendamentul 89
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor. 
Cu toate acestea, o astfel de măsură ar 

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

adverse legate de drepturile și libertățile 
fundamentale ale respectivei persoane 
fizice sau care are un impact negativ 
semnificativ asupra persoanei vizate. Cu 
toate acestea, o astfel de măsură ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este 
autorizată în mod expres de lege, este 
efectuată în cadrul încheierii sau al 
executării unui contract sau în cazul în care 
persoana vizată și-a dat consimțământul. În 
orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să 
facă obiectul unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o informare 
specifică a persoanei vizate și dreptul de a 
obține intervenție umană, iar o astfel de 
măsură nu ar trebui să se refere la un 
minor.

Or. en

Justificare

Formularea propusă de Comisie implică faptul că în toate situațiile crearea de profiluri are 
consecințe negative, când, de fapt, anumite profiluri pot avea consecințe pozitive 
semnificative, precum îmbunătățirea sau personalizarea serviciilor pentru clienți similari.

Amendamentul 90
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor. 
Cu toate acestea, o astfel de măsură ar 
trebui să fie permisă în cazul în care este 
autorizată în mod expres de lege, este 
efectuată în cadrul încheierii sau al 
executării unui contract sau în cazul în care 
persoana vizată și-a dat consimțământul. În 

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

orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să 
facă obiectul unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o informare 
specifică a persoanei vizate și dreptul de a 
obține intervenție umană, iar o astfel de 
măsură nu ar trebui să se refere la un 
minor. În mod specific, o astfel de 
prelucrare nu ar trebui să conducă 
niciodată, cu sau fără intenție, la 
discriminarea persoanelor vizate pe baza 
originii rasiale sau etnice, a opiniilor 
politice, a religiei sau a convingerilor 
religioase, a apartenenței sindicale sau a 
orientării sexuale. Dat fiind riscul de 
discriminare, o astfel de prelucrare nu ar 
trebui să fie utilizată în vederea 
prognozării unor caracteristici foarte 
rare.

Or. en

Justificare

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.
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Amendamentul 91
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să documenteze fiecare operațiune
de prelucrare. Fiecare operator și fiecare 
persoană împuternicită de către operator ar 
trebui să aibă obligația de a coopera cu 
autoritatea de supraveghere și de a pune la 
dispoziția acesteia, la cerere, documentația 
respectivă, pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operațiunilor de 
prelucrare respective.

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să păstreze informațiile referitoare 
la principalele categorii de prelucrare 
efectuate. Comisia ar trebui să stabilească 
un format uniform pentru documentația 
referitoare la aceste informații în întreaga 
Uniune Europeană. Fiecare operator și 
fiecare persoană împuternicită de către 
operator ar trebui să aibă obligația de a 
coopera cu autoritatea de supraveghere și 
de a pune la dispoziția acesteia, la cerere, 
documentația respectivă, astfel încât 
aceasta să ajute autoritatea de 
supraveghere să evalueze conformitatea 
respectivelor categorii principale de 
prelucrare cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

O protecție eficace a datelor impune organizațiilor să dispună de o înțelegere suficient de 
bine documentată a activităților lor de prelucrare a datelor. Cu toate acestea, păstrarea unei 
documentații pentru toate operațiunile de prelucrare este un lucru extrem de împovărător. În 
loc de a satisface nevoile birocratice, scopul documentației ar trebui să fie acela de a ajuta 
operatorul și persoana împuternicită de către operator să își îndeplinească obligațiile.

Amendamentul 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 72 de ore. În cazul în care termenul de 
72 de ore nu este respectat, o explicație a 
motivelor întârzierii ar trebui să însoțească 
notificarea. Persoanele fizice ale căror date 
cu caracter personal ar putea fi afectate 
negativ de încălcare ar trebui să fie 
notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. pl
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Amendamentul 93
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 72 de ore. În cazul în care termenul de 
72 de ore nu este respectat, o explicație a 
motivelor întârzierii ar trebui să însoțească 
notificarea. Persoanele fizice ale căror date 
cu caracter personal ar putea fi afectate 
negativ de încălcare ar trebui să fie 
notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
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legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. en

Amendamentul 94
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul că o țară terță sau un 
teritoriu sau un sector de prelucrare dintr-o 
țară terță sau o organizație internațională 
nu oferă un nivel adecvat de protecție a 
datelor. În consecință, transferul de date cu 
caracter personal către țara terță respectivă 
ar trebui să fie interzis. În acest caz, ar 
trebui să se prevadă dispoziții pentru 
consultări între Comisie și astfel de țări 
terțe sau organizații internaționale.

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul că o țară terță sau un 
teritoriu sau un sector de prelucrare dintr-o 
țară terță sau o organizație internațională 
nu oferă un nivel adecvat de protecție a 
datelor. În consecință, transferul de date cu 
caracter personal către țara terță respectivă 
ar trebui să fie interzis. Interdicția se 
aplică și statelor în cazul cărora Comisia 
Europeană a identificat un nivel 
inadecvat de protecție. În acest caz, ar 
trebui să se prevadă dispoziții pentru 
consultări între Comisie și astfel de țări 
terțe sau organizații internaționale.

Or. en

Amendamentul 95
József Szájer

Propunere de regulament
Considerentul 87
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 
necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, de exemplu în 
cazurile transferurilor internaționale de 
date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale sau 
vamale, între autoritățile de supraveghere 
financiară, între serviciile competente în 
materie de securitate socială sau către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor.

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 
necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, de exemplu în 
cazurile transferurilor internaționale de 
date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale sau 
vamale, între autoritățile de supraveghere 
financiară, între serviciile competente în 
materie de securitate socială, între 
organismele responsabile cu combaterea 
fraudei în sport sau către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Considerentul 121 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121a) Prezentul regulament permite 
luarea în considerare a principiului 
accesului publicului la documente 
oficiale, în aplicarea dispozițiilor 
prevăzute de acesta. Datele cu caracter 
personal din documentele deținute de o 
autoritate publică sau de un organism 
public pot fi divulgate de către această 
autoritate sau de către acest organism în 
conformitate cu legislația statului 
membru care se aplică autorității publice 
sau organismului public. O astfel de 
legislație reconciliază dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal cu principiul 
accesului publicului la documente 
oficiale.
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Or. en

Amendamentul 97
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 121 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121a) Prezentul regulament permite 
luarea în considerare a principiului 
accesului publicului la documente 
oficiale, în aplicarea dispozițiilor 
prevăzute de acesta. Datele cu caracter 
personal din documentele deținute de o 
autoritate publică sau de un organism 
public pot fi divulgate de către această 
autoritate sau de către acest organism în 
conformitate cu legislația statului 
membru care se aplică autorității publice 
sau organismului public. O astfel de 
legislație reconciliază dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal cu principiul 
accesului publicului la documente 
oficiale.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure faptul că normele de protecție a datelor nu împiedică 
supravegherea publică a afacerilor publice. Astfel cum se specifică în avizele emise de AEPD, 
de Grupul de lucru înființat în temeiul articolului 29 și de FRA, principiul accesului 
publicului la documente oficiale ar trebui, prin urmare, garantat.

Amendamentul 98
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 129
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce privește 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor și a condițiilor de obținere a 
consimțământului unui minor; prelucrarea 
unor categorii speciale de date;
specificarea criteriilor și a condițiilor 
aplicabile cererilor în mod vădit excesive și 
taxelor pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; criteriile și cerințele 
aplicabile pentru informarea persoanei 
vizate și dreptul de acces; „dreptul de a fi 
uitat” și dreptul la ștergere; măsurile 
bazate pe crearea de profiluri; criteriile și 
cerințele privind responsabilitatea 
operatorului și protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și protecția 
implicită a datelor; persoana împuternicită 
de operator; criteriile și cerințele privind 
documentația și securitatea prelucrării; 
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
stabilirea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal și pentru 
notificarea acesteia către autoritatea de 
supraveghere, precum și circumstanțele în 
care o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal ar putea aduce atingere 
persoanei vizate; criteriile și condițiile 
pentru operațiunile de prelucrare care 
necesită o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor; criteriile și cerințele 
pentru determinarea unui nivel ridicat al 
riscurilor specifice care necesită o 
consultare prealabilă; desemnarea și 

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în acest sens, cu 
specificarea criteriilor și a condițiilor de 
obținere a consimțământului unui minor; 
specificarea criteriilor și a condițiilor 
aplicabile cererilor în mod vădit excesive și 
taxelor pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; criteriile și cerințele 
aplicabile pentru informarea persoanei 
vizate și dreptul de acces; criteriile și 
cerințele privind responsabilitatea 
operatorului și protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și protecția 
implicită a datelor; persoana împuternicită 
de operator; criteriile și cerințele privind 
documentația și securitatea prelucrării; 
desemnarea și sarcinile responsabilului cu 
protecția datelor; criteriile și cerințele 
privind mecanismele de certificare; 
criteriile și cerințele pentru transferurile 
prin intermediul regulilor corporatiste 
obligatorii; prelucrarea în contextul 
ocupării forței de muncă și prelucrarea în 
scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică. Este deosebit de important ca, 
pe durata activităților pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, la 
timp și în mod corespunzător a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.
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sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor; codurile de conduită; criteriile și 
cerințele privind mecanismele de 
certificare; criteriile și cerințele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului; sancțiunile 
administrative; prelucrarea în scopuri 
medicale; prelucrarea în contextul ocupării 
forței de muncă și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică. 
Este deosebit de important ca, pe durata 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 99
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competențe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor; proceduri standard și formulare 
tip pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; formulare tip pentru 
informarea persoanei vizate; formulare tip 
și proceduri standard referitoare la dreptul 
de acces; formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului de a asigura 
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
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conceperii și protecția implicită a datelor; 
cerințe specifice privind securitatea 
prelucrării; formatul și procedurile 
standard pentru notificarea unei încălcări 
a securității datelor cu caracter personal 
în atenția autorității de supraveghere și 
pentru comunicarea unei încălcări a 
securității datelor cu caracter personal 
către persoana vizată; standarde și 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecției datelor; formele și 
procedurile de autorizare prealabilă și de 
consultare prealabilă; standarde tehnice și 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecție oferit de o țară terță, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare din 
țara terță respectivă sau de o organizație 
internațională; divulgările de informații 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistența 
reciprocă; operațiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Competențele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

cerințe specifice privind securitatea 
prelucrării; formele și procedurile de 
autorizare prealabilă și de consultare 
prealabilă; standarde tehnice și mecanisme 
de certificare; nivelul adecvat de protecție 
oferit de o țară terță, de un teritoriu sau de 
un sector de prelucrare din țara terță 
respectivă sau de o organizație 
internațională; divulgările de informații 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistența 
reciprocă; operațiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Competențele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 100
Antonio López-Istúriz White

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

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

eliminat

Or. es

Justificare

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Amendamentul 101
Antonio López-Istúriz White

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de către autoritățile competente în 
scopul elaborării și diseminării 
statisticilor oficiale pentru care acestea 
sunt responsabile.

Or. es
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Justificare

Pentru a reduce eforturile la care sunt supuse persoanele intervievate, institutele naționale de 
statistică și Comisia ar trebui să aibă dreptul de a accesa în mod liber și de a utiliza 
registrele administrative corespunzătoare, care aparțin diferitelor departamente 
administrative, atunci când acest lucru este necesar pentru dezvoltarea, elaborarea și 
diseminarea de statistici la nivel european.

Amendamentul 102
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) care au fost anonimizate.

Or. en

Justificare

Prin definiție, datele anonime nu constituie date cu caracter personal.

Amendamentul 103
Antonio López-Istúriz White

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) de către autoritățile competente, 
pentru întocmirea listelor electorale.

Or. es

Justificare

Pentru a reduce eforturile la care sunt supuse persoanele intervievate, institutele naționale de 
statistică și Comisia ar trebui să aibă dreptul de a accesa în mod liber și de a utiliza 
registrele administrative corespunzătoare, care aparțin diferitelor departamente 
administrative, atunci când acest lucru este necesar pentru dezvoltarea, elaborarea și 
diseminarea de statistici la nivel european.
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Amendamentul 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Prezentul regulament se aplică prelucrării 
datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care nu își au reședința 
în Uniune de către un operator sau o 
persoană împuternicită de acesta 
stabilit(ă) în Uniune, prin activitățile 
economice desfășurate într-una sau mai 
multe țări terțe.

Or. en

Justificare

Societățile sau angajatorii din UE nu ar trebui să aibă posibilitatea de a accede în mod ilegal 
la datele cu caracter personal ale angajaților pentru a le monitoriza comportamentul, pentru 
a-i înscrie pe liste negre ca urmare a afilierii lor sindicale etc., indiferent dacă angajatul este 
stabilit pe teritoriul Uniunii Europene sau nu.

Amendamentul 105
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, în special prin referire la un număr 
de identificare, la date de localizare, la un 
identificator online sau la unul sau mai 

(1) „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică 
identificabilă ce poate fi identificată în 
mod univoc, 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 nume, la un 
număr de identificare, la date de localizare, 
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mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

la un identificator online sau la unul sau 
mai mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective. 
Dacă identificarea necesită un termen, un 
efort sau resurse materiale 
disproporționate, se consideră că 
persoana fizică în viață nu este 
identificabilă;

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
intereselor persoanelor vizate. Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică sau o persoană juridică identificată; 
o persoană identificată înseamnă o 
persoană 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, 
în cazul în care utilizarea unor astfel de 
mijloace nu presupune costuri excesive, 
nu este excesiv de îndelungată și nu 
impune luarea unor măsuri 
disproporționate;

Or. pl
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Amendamentul 107
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea unei protecții adecvate, este important ca termenii „date cu caracter 
personal” și „persoană vizată” să nu aibă o definiție prea restrictivă. Regulamentul ar trebui 
să se aplice în mod clar numai datelor care permit „individualizarea” și ar trebui să fie clar 
faptul că identificatorii online ar trebui să fie considerați în majoritatea cazurilor date cu 
caracter personal. Având în vedere faptul că tehnologia înregistrează în mod constant 
progrese, atacurile care vizează divulgarea datelor cu caracter personal vor deveni din ce în 
ce mai sofisticate. Prin urmare, pentru asigurarea protecției pe viitor, este important să existe 
niște definiții ample ale termenilor „date cu caracter personal” și „persoană vizată”.

Amendamentul 108
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „date pseudonime” înseamnă orice 
date cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate în alt 
mod, astfel încât, în sine, să nu poată fi 
atribuite unei persoane vizate fără a se 
utiliza date suplimentare care fac obiectul 
unor controale separate și distincte de 
natură tehnică și organizațională pentru a 
garanta că această atribuire nu are loc;

Or. en

Amendamentul 109
Marielle Gallo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „date pseudonime” înseamnă orice 
date cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate în alt 
mod, astfel încât, în sine, să nu poată fi 
atribuite unei persoane vizate fără a se 
utiliza date suplimentare care fac obiectul 
unor controale separate și distincte de 
natură tehnică și organizațională pentru a 
garanta că această atribuire nu are loc;

Or. fr

Amendamentul 110
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „prelucrare” înseamnă orice (3) „date anonime” înseamnă informații 
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operațiune sau set de operațiuni efectuate 
asupra datelor cu caracter personal sau 
seturilor de date cu caracter personal, cu 
sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi culegerea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, 
dezvăluirea prin transmitere, diseminarea 
sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, ștergerea sau 
distrugerea;

care nu au fost niciodată corelate cu o 
persoană vizată sau au fost colectate, 
modificate sau prelucrate în alt mod, 
astfel încât nu mai pot fi atribuite unei 
persoane vizate;

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
intereselor persoanelor vizate. Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 111
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „date pseudonime” înseamnă orice 
date cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate în alt 
mod, astfel încât nu mai pot fi atribuite 
unei persoane vizate fără a se utiliza date 
suplimentare care fac obiectul unor 
controale separate și distincte de natură 
tehnică și organizațională pentru a 
garanta că nu va avea loc o astfel de 
atribuire sau că aceasta ar necesita un 
termen disproporționat;

Or. en
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Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
intereselor persoanelor vizate. Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 112
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „creare de profiluri” înseamnă orice 
formă de prelucrare automatizată a 
datelor cu caracter personal prin care se 
urmărește evaluarea sau generarea de 
date cu privire la aspecte legate de 
persoanele fizice sau efectuarea de 
analize sau previziuni în legătură cu 
performanțele unei persoane fizice la 
locul de muncă, situația sa economică, 
locul în care se află, starea sa de sănătate, 
preferințele personale, încrederea de care 
se bucură sau comportamentul sau 
personalitatea acesteia;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 113
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „operator” înseamnă persoana fizică 
sau juridică, autoritatea publică, agenția 
sau orice alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal; atunci când 
scopurile, condițiile și mijloacele 
prelucrării sunt stabilite prin dreptul 
Uniunii sau prin legislația unui stat 
membru, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite 
prin dreptul Uniunii sau prin legislația unui 
stat membru;

(5) „operator” înseamnă persoana fizică 
sau juridică, autoritatea publică, agenția 
sau orice alt organism care, singur sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile 
prelucrării datelor cu caracter personal; 
atunci când scopurile, condițiile și 
mijloacele prelucrării sunt stabilite prin 
dreptul Uniunii sau prin legislația unui stat 
membru, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite 
prin dreptul Uniunii sau prin legislația unui 
stat membru;

Or. fr

Amendamentul 114
Sajjad Karim

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

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 116
Sajjad Karim
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Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 117
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „date genetice” înseamnă toate datele, 
indiferent de tipul acestora, referitoare la 
caracteristicile unei persoane, care sunt 
moștenite sau dobândite într-un stadiu 
precoce de dezvoltare prenatală;

(10) „date genetice” înseamnă date cu 
privire la caracteristicile ereditare sau la 
modificarea caracteristicilor ereditare ale 
unei persoane identificate sau 
identificabile, obținute prin analiza 
acidului nucleic;

Or. en
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Justificare

Definiția propusă este prea amplă, ceea ce ar include anumite caracteristici moștenite, 
precum culoarea părului și a ochilor, în categoria informațiilor confidențiale care necesită 
un nivel sporit de protecție. Modificarea propusă se bazează pe standardele internaționale 
existente.

Amendamentul 118
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, inclusiv un operator 
care este în același timp și persoana 
împuternicită de operator, locul de 
stabilire al acestuia pe teritoriul Uniunii în 
care se hotărăște politica în materie de 
protecție a datelor cu caracter personal, 
ținând cont de influența dominantă a 
sediului respectiv asupra celorlalte, mai 
ales în cazul unui grup de întreprinderi, 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
normelor referitoare la protecția datelor 
cu caracter personal sau a normelor 
pertinente pentru protecția datelor; în 
cazul în care nu se ia nicio decizie pe 
teritoriul Uniunii cu privire la scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, sediul 
principal este locul în care se desfășoară 
principalele activități de prelucrare în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator din Uniune. În ceea ce privește 
persoana împuternicită de operator, care 
nu este și operator, „sediu principal” 
înseamnă locul administrației sale centrale 
din Uniune; întreprinderea sau grupul de 
întreprinderi informează autoritatea 
competentă în legătură cu desemnarea 
sediului principal;

Or. en
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Amendamentul 119
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) „sediu principal” înseamnă locul 
desemnat ca atare de către întreprindere 
sau de grupul de întreprinderi, indiferent 
dacă are calitatea de operator sau de 
persoană împuternicită de către operator, 
cu respectarea mecanismului pentru 
asigurarea coerenței stabilit la 
articolul 57, pe baza următoarelor criterii 
obiective cu caracter facultativ, dar fără a 
se limita la acestea:

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 120
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) „sediu principal” al unui operator sau 
al unei persoane împuternicite de 
operator înseamnă locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care se 
hotărăște politica în materie de protecție a 
datelor cu caracter personal, ținând cont 
de influența dominantă a sediului 
respectiv asupra celorlalte, mai ales în 
cazul unui grup de întreprinderi, în ceea 
ce privește punerea în aplicare a normelor 
referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal sau a normelor pertinente pentru 
protecția datelor. în cazul în care nu se ia 
nicio decizie pe teritoriul Uniunii cu privire 
la scopurile, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, 
sediul principal este locul în care se 
desfășoară principalele activități de 
prelucrare în cadrul activităților unui sediu 
al unui operator sau al unei persoane 
împuternicite de operator din Uniune;

Or. fr
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Amendamentul 121
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) „sediu principal” înseamnă locul de 
stabilire al operatorului, al persoanei 
împuternicite de operator sau al grupului 
de întreprinderi pe teritoriul Uniunii, în 
care sunt luate principalele decizii privind 
scopurile, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal. 
Operatorul, persoana împuternicită de 
operator sau grupul de întreprinderi 
desemnează sediul principal în vederea 
respectării normelor de protecție a datelor 
cu caracter personal și informează 
autoritatea națională de supraveghere 
relevantă cu privire la sediul desemnat. În 
cazul în care nu se ajunge la un acord cu 
privire la desemnarea sediului principal, 
autoritatea națională de supraveghere 
poate solicita orientări din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, precum și avizul acestuia;

Or. en

Justificare

Această definiție trebuie să se aplice în egală măsură operatorului, persoanei împuternicite 
de operator și grupului de întreprinderi în vederea asigurării certitudinii juridice. În multe 
cazuri, întreprinderile își desfășoară activitatea în diferite state membre și ar trebui ca 
desemnarea sediului lor principal pentru asigurarea respectării normelor de protecție a 
datelor cu caracter personal să constituie responsabilitatea acestora.

Amendamentul 122
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește atât operatorul, cât și persoana 
împuternicită de acesta, sediul oficial pe 
teritoriul Uniunii, cu condiția ca acesta să 
coincidă cu locul în care sunt luate 
principalele decizii ale instituției, 
întreprinderii sau grupului sau acesta din 
urmă, în cazul în care diferă;

Or. es

Justificare

Criteriile utilizate pentru definirea sediului principal nu sunt foarte potrivite, întrucât ele 
asociază acest concept cu ideea de decizii principale în ceea ce privește scopurile, condițiile 
și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Ar fi de preferat un concept care 
să corespundă celui de sediu oficial instituțional sau corporativ al companiei sau al grupului 
de întreprinderi, unde sunt luate principalele decizii ale instituției, întreprinderii sau 
grupului.

Amendamentul 123
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) „statistici oficiale” înseamnă 
informațiile cantitative și calitative, 
agregate și reprezentative, care 
caracterizează un fenomen colectiv la 
nivelul unei anumite populații;
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Or. es

Amendamentul 124
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a)  „autoritate de control competentă” 
înseamnă o autoritate de control care 
deține competența exclusivă pentru 
controlul activităților de prelucrare a 
datelor cu caracter personal desfășurate 
de către operator sau de către persoana 
împuternicită de operator, în conformitate 
cu articolul 51 alineatul (2);

Or. fr

Amendamentul 125
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) „liste electorale” înseamnă listele 
care conțin datele cu caracter personal și 
adresele de domiciliu ale persoanelor cu 
drept de vot;

Or. es

Amendamentul 126
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 19 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) „servicii ale societății 
informaționale” înseamnă servicii 
prestate la cererea beneficiarului, la 
distanță și prin mijloace electronice, prin 
care se înțelege servicii trimise de la sursă 
și primite de către destinatar prin 
intermediul echipamentelor electronice de 
prelucrare, inclusiv de comprimare 
digitală și de stocare de date și care se 
transmit, se canalizează și se 
recepționează integral prin rețele cu fir, 
unde radio, mijloace optice sau orice alt 
suport electromagnetic.

Or. es

Amendamentul 127
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Această schimbare, care permite prelucrarea „neexcesivă”, este mai adecvată. Ea constă 
într-o trimitere la formularea directivei inițiale privind protecția datelor, și anume,
Directiva 95/46/CE, și urmărește să evite inconsecvențele cu alte norme ale UE, precum 
Directiva privind creditele de consum și pachetul privind cerințele de capital, care impun, la 
rândul lor, instituțiilor de credit să prelucreze date cu caracter personal.
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Amendamentul 128
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Se dorește o mai mare claritate, simplitate și eficiență.

Amendamentul 129
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Se dorește o mai mare claritate, simplitate și eficiență.
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Amendamentul 130
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolele 81 și 83, și numai 
dacă se efectuează o reexaminare periodică 
în vederea evaluării necesității de a 
continua stocarea;

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă și stocarea datelor cu caracter personal pe perioade mai îndelungate 
în scopuri legate de sănătatea publică (articolul 81), precum și în scopuri istorice, statistice 
și de cercetare științifică (articolul 83), care sunt deja prevăzute în textul propunerii 
Comisiei. Această dispoziție va asigura disponibilitatea tuturor datelor relevante, astfel încât 
persoana vizată să primească îngrijirile cele mai adecvate.

Amendamentul 131
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică, științifică sau mixtă, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolele 81 și 83, și numai 
dacă se efectuează o reexaminare periodică 
în vederea evaluării necesității de a 
continua stocarea;

Or. en

Justificare

Ar trebui, de asemenea, ca datele cu caracter personal prelucrate în scopuri legate de 
sănătate să poată fi stocate pe perioade mai îndelungate, în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 81.

Amendamentul 132
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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, fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 83;

Or. es

Justificare

La articolul 83 ar trebui să fie tratate toate aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu 
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caracter personal în scopul cercetărilor istorice, statistice sau științifice.

Amendamentul 133
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Responsabilitatea persoanei care realizează prelucrarea nu constituie neapărat un principiu 
de prelucrare în sine, ci mai degrabă o consecință.

Amendamentul 134
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 135
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 136
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 

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

cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor. De asemenea, acest lucru nu se aplică 
în cazul prelucrării care poate avea la 
bază unul sau mai multe dintre motivele 
menționate la prezentul paragraf.

Or. en

Amendamentul 137
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor. Această dispoziție nu ar trebui să se 
aplice nici prelucrării pe baza unuia sau a 
mai multora dintre celelalte motive 
stabilite la prezentul alineat.

Or. pl

Amendamentul 139
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară în scopuri 
de detectare și prevenire a fraudelor, în 
conformitate cu regulamentul financiar 
aplicabil sau cu codurile de practici ale 
unei ramuri industriale sau ale unui 
organism profesional.

Or. en

Justificare

În practică, experiența a demonstrat că o „obligație legală” nu include regulamentul 
financiar sau codurile de conduită naționale, care prezintă o importanță fundamentală în 
prevenirea și detectarea fraudelor, pentru operatori și pentru protecția persoanelor vizate.
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Amendamentul 140
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) se prelucrează doar datele 
pseudonime.

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
intereselor persoanelor vizate. Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 141
Françoise Castex

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să elaboreze o listă de 
criterii comune care trebuie respectate 
pentru ca prelucrarea suplimentară să fie 
considerată compatibilă cu cea pentru 
care s-au colectat inițial datele.

Or. en

Amendamentul 142
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Cerințele nu ar trebui să fie îndeplinite doar de legislația statelor membre, ci și de legislația 
Uniunii.

Amendamentul 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (f), operatorul de date notifică în 
mod clar și separat persoana vizată cu 
privire la o astfel de prelucrare. De 
asemenea, operatorul de date indică și 
publică motivele care l-au determinat să 
considere că interesele sale legitime au 
prioritate în fața drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

Or. pl

Amendamentul 144
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4



PE500.695v01-00 56/231 AM\920534RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Referința ar trebui să includă și litera (f) de la alineatul (1) deoarece, în caz contrar, 
prelucrării ulterioare i s-ar aplica condiții mai stricte decât colectării datelor cu caracter 
personal.

Amendamentul 145
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Abilitarea Comisiei, prevăzută la alineatul 5, este excesivă întrucât afectează elemente 
esențiale ale regulamentului, care ar trebui să fie dezvoltate chiar în regulament.
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Amendamentul 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Datele nu se utilizează împotriva 
persoanei vizate în cadrul unei audieri 
disciplinare și nici pentru înscrierea 
numelui său pe o „listă neagră”, pentru 
realizarea unei investigații sau pentru a-i 
împiedica accesul la un loc de muncă.

Or. en

Justificare

Sunt necesare precizări suplimentare prin care să se confirme că datele cu caracter personal 
nu vor fi niciodată utilizate împotriva persoanei vizate într-un context legat de relațiile de 
muncă.

Amendamentul 147
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate urmează să fie acordat în 
contextul unei declarații scrise care se 
referă și la un alt aspect, solicitarea de a 
acorda consimțământul trebuie să fie 
prezentată într-o formă care o diferențiază 
de celălalt aspect.

(2) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate urmează să fie acordat în 
contextul unei declarații scrise care se 
referă și la un alt aspect, solicitarea de a 
acorda consimțământul trebuie să fie 
prezentată într-o formă care o diferențiază 
de celălalt aspect. Consimțământul 
persoanei vizate poate fi solicitat în mod 
electronic, în special în contextul 
serviciilor societății informaționale.

Or. pl

Amendamentul 149
Sajjad é àKarim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 150
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care persoana vizată își 
retrage consimțământul, operatorul poate 
refuza să îi furnizeze alte servicii 
respectivei persoanei vizate dacă 
prelucrarea datelor este esențială pentru 
furnizarea serviciului sau pentru 
garantarea menținerii caracteristicilor 
serviciului.

Or. pl

Amendamentul 151
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Nu este necesară o normă specifică pentru ca un consimțământ liber exprimat să poată avea 
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efectele prevăzute de lege. Este suficient să se utilizeze regulile generale aplicabile 
negocierilor.

Amendamentul 152
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Exprimări precum „dezechilibru semnificativ” riscă să genereze incertitudine juridică. Mai 
mult decât atât, acestea sunt inutile, deoarece dreptul contractelor, inclusiv legislația în 
materie de protecție a consumatorilor, prevede garanții adecvate împotriva fraudelor, a 
amenințărilor, a exploatării inechitabile etc., iar acestea ar trebui să se aplice acordurilor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 153
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului, 
conducând la situația în care acordarea 
consimțământului nu se face în mod liber.

Or. en
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Justificare

Era necesară sporirea certitudinii juridice deoarece în anumite situații există un dezechilibru 
semnificativ între persoana vizată și operatorul de date; de exemplu, o relație la locul de 
muncă, relația dintre doctor și pacient etc. În acest caz, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită dacă acordarea consimțământului se face în mod liber.

Amendamentul 154
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care colectarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal se realizează 
în scopuri pur comerciale, persoanei 
vizate trebuie să i se plătească o taxă 
pentru faptul că a fost de acord cu 
efectuarea prelucrării. Persoana vizată nu 
poate renunța la dreptul său de a primi 
taxa respectivă.

Or. it

Amendamentul 155
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
vederea stabilirii cuantumului, a naturii și 
a modalităților de plată a taxei către 
persoanele vizate care sunt de acord cu 
prelucrarea în scopuri comerciale a 
datelor lor cu caracter personal.

Or. it
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Amendamentul 156
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct unui 
minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 
13 ani ar necesita în mod normal ca 
părintele sau tutorele minorului să acorde 
sau să autorizeze consimțământul.
Metodele adecvate de obținere a 
consimțământului ar trebui să țină seama 
de riscurile pe care cantitatea de 
informații, tipul acestora și natura 
prelucrării lor le-ar avea asupra 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

Or. en

Justificare

Trebuie să se aibă în vedere stabilirea unui echilibru între nivelul datelor colectate și riscul 
asupra minorului, de exemplu, în cazul unor schimburi simple de informații, precum 
abonarea la buletine informative. Actuala propunere a Comisiei ar putea conduce la 
excluderea unui număr de copii din cadrul societății informaționale, deoarece presupune că 
toți părinții își sprijină copiii, ceea ce nu este întotdeauna valabil. Consimțământul părinților 
este esențial în cazul în care are loc o interacțiune sporită cu un minor și trebuie avută în 
vedere o abordare treptată.

Amendamentul 157
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
unui minor cu vârsta sub 13 ani este legală 
numai dacă și în măsura în care 
consimțământul este acordat sau autorizat 
de părintele sau de tutorele minorului. 
Operatorul depune toate eforturile 
rezonabile pentru a obține consimțământul 
verificabil, ținând seama de tehnologiile 
disponibile. Metodele de obținere a 
consimțământului verificabil nu 
determină prelucrarea suplimentară a 
datelor cu caracter personal care în caz 
contrar nu ar fi necesară.

Or. en

Amendamentul 158
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică 
în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale unui copil se referă 
la datele cu privire la sănătate și în cazul 
în care legislația statului membru în 
materie de îngrijire a sănătății și îngrijire 
socială acordă prioritate competenței unei 
persoane înaintea vârstei fizice.

Or. en

Justificare

În contextul îngrijirii sănătății și îngrijirii sociale, autorizația părintelui sau a tutorelui 
copilului nu ar trebui să fie necesară în cazul în care copilul are competența de a lua o decizie 
pentru sine. În cazurile de protecție a copilului, nu este întotdeauna în interesul persoanei 
vizate ca părintele sau tutorele său să aibă acces la datele sale, iar acest lucru ar trebui să se 
reflecte în legislație.
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Amendamentul 159
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică 
în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale unui copil se referă 
la datele cu privire la sănătate și în cazul 
în care legislația statului membru în 
materie de îngrijire a sănătății și îngrijire 
socială acordă prioritate maturității și 
competenței unei persoane înaintea 
vârstei fizice.

Or. en

Justificare

În cazurile de protecție a copilului, nu este întotdeauna în interesul persoanei vizate ca 
părintele sau tutorele său să aibă acces la datele sale, iar acest lucru ar trebui să se reflecte 
în legislație. În anumite state membre, persoanele cu vârste sub 13 ani au dreptul de a-și da 
consimțământul cu privire la un tratament medical dacă, în urma unei evaluări, au fost 
declarate apte de a lua această decizie.

Amendamentul 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența și activitățile 
sindicale, precum și prelucrarea datelor 
genetice sau a datelor privind sănătatea, 
viața sexuală, condamnările penale sau 
măsurile de securitate conexe. În special, 
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aceasta ar include garanții care împiedică 
practica includerii lucrătorilor pe o listă 
neagră, de exemplu, din cauza 
activităților sindicale sau a rolurilor 
acestora de reprezentanți responsabili cu 
chestiuni legate de sănătate și securitate.

Or. en

Justificare

Sunt necesare precizări suplimentare prin care să se confirme că datele cu caracter personal 
nu vor fi niciodată utilizate împotriva persoanei vizate într-un context legat de relațiile de 
muncă. În plus, este important să se sublinieze faptul că accesul la datele cu caracter 
personal ale lucrătorilor ar trebui interzis în ce privește apartenența sindicală, dar și în ce 
privește activitățile sindicale la care aceștia ar putea participa.

Amendamentul 161
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau

(f) prelucrarea este necesară pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau în cadrul unei 
proceduri administrative de orice tip, sau

Or. es

Justificare

Este util să se introducă o referire mai amplă, astfel încât să se clarifice faptul că acest tip de 
date se pot prelucra atunci când se vizează recunoașterea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau în cadrul unei proceduri administrative de orice tip.

Amendamentul 162
József Szájer

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

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

(g) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public, 
executate în baza convențiilor 
internaționale la care Uniunea sau un 
stat membru este parte, în baza dreptului 
Uniunii sau a legislației unui stat membru, 
care prevede măsurile corespunzătoare 
pentru protejarea interesului legitim al
persoanei vizate sau

Or. en

Amendamentul 163
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică, 
precum și de anchetă judiciară sau 
administrativă preliminară pentru 
determinarea filiației naturale, sub 
rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 83 sau

Or. es

Amendamentul 164
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 

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

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

Or. es

Justificare

Orice registru de acest gen, fie el complet sau parțial, ar trebui să se afle numai sub controlul 
autorității publice.

Amendamentul 165
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Ipoteza abilitării Comisiei, menționată la alineatul (3), este excesivă întrucât ea permite 
Comisiei să dezvolte aspecte esențiale ale acestui regulament, într-un domeniu deosebit de 
delicat pentru tipul de date vizate. Prin urmare, ar fi mai adecvat ca aceste aspecte să fie 
dezvoltate chiar în cadrul acestui regulament.
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Amendamentul 166
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 167
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul acționează în spiritul 
transparenței și al accesibilității în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate. În acest scop, 
operatorul poate dispune diseminarea 
acestor criterii prin formularea unor 
politici pe care le comunică tuturor 
persoanelor vizate.

Or. es

Justificare

Se afirmă principiile transparenței și accesibilității fără a elimina posibilitatea de a formula 
politici concrete în temeiul regulamentului.
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Amendamentul 168
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul transmite persoanei vizate 
orice informație și orice comunicare cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal într-o formă inteligibilă, utilizând, 
pe cât posibil, un limbaj clar și simplu. 
Acest aspect ar trebui să fie avut în vedere
în special pentru orice informație adresată 
în mod expres unui minor.

Or. es

Justificare

Este unanim recunoscut faptul că informațiile destinate persoanelor vizate trebuie să fie 
furnizate într-o formă inteligibilă și într-un limbaj simplu și clar. Totuși, obligația adaptării 
limbajului la necesitățile persoanelor vizate poate fi excesivă și greu de pus în practică în 
general.

Amendamentul 169
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul furnizează informațiile
prevăzute la articolul 14 și pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate 
menționate la articolul 13 și la 
articolele 15-19. Operatorul prevede în 
special mecanisme pentru facilitarea 
introducerii unei cereri privind acțiunile 
menționate la articolul 13 și la 
articolele 15-19. În cazul în care se 
consideră adecvat, toate aceste informații 
pot fi compilate sub forma unor politici și 
manuale de proceduri, pentru o mai bună 
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introducere a cererilor pe cale 
electronică.

cunoaștere și gestionare a lor.

Or. es

Justificare

Este important să se poată obține informațiile și să se poată exercita drepturile. În acest scop, 
anumite instituții pot necesita, din rațiuni legate de anvergura sau de complexitatea lor, 
crearea unor proceduri bine definite pentru ca persoanele vizate să își poată exercita 
respectivele drepturi, în timp ce alte organizații mai mici sau cu o structură mai simplă nu 
vor necesita nicio procedură stricto sensu sau, cel mult, va fi suficientă o informare foarte 
sumară prin care să li se comunice persoanelor vizate cum să acționeze.

Amendamentul 170
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de 
40 de zile calendaristice de la primirea 
cererii, dacă a fost luată vreo măsură în 
temeiul articolului 13 și al articolelor 15-19
și furnizează informațiile solicitate. Acest 
termen poate fi prelungit în cazul în care
mai multe persoanele vizate își exercită 
drepturile, acest lucru ducând la un 
număr foarte mare de solicitări, și 
cooperarea acestora este necesară într-o 
măsură rezonabilă pentru a evita eforturi 
inutile și disproporționate din partea 
operatorului. Cu toate acestea, operatorul 
trebuie să dea curs solicitărilor cât mai 
curând posibil și să justifice această 
extindere a termenului în fața autorității 
de supraveghere, în cazul în care i se cere 
acest lucru. Informațiile sunt furnizate în 
scris sau, dacă este posibil, operatorul de 
date poate furniza acces la o platformă 
online sigură care să ofere persoanei 
vizate posibilitatea de a-și consulta direct 
datele cu caracter personal. În cazul în 
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care persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format sau în care informațiile nu sunt 
disponibile în format electronic.

Or. en

Justificare

Eliminarea taxei ar putea determina creșterea numărului de cereri de acces la date, ceea ce, în 
combinație cu un termen scurt, impune o sarcină grea asupra întreprinderilor, precum și 
asupra diferitelor organizații și organisme publice. De asemenea, înregistrările de date nu sunt 
întotdeauna disponibile și în format electronic, iar adăugarea acestei obligații ar spori și mai 
mult sarcina administrativă. Operatorii ar trebui să fie încurajați să furnizeze datele prin 
intermediul unor platforme online sigure care ar oferi persoanelor vizate acces direct și ușor la 
datele cu caracter personal în schimbul unor costuri reduse pentru operatori.

Amendamentul 171
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Furnizarea de date deținute într-o bază de date are un cost. Solicitarea unei contribuții 
adecvate de la persoanele vizate pentru accesul la date, prin care nu se urmărește obținerea 
unui profit, ar contribui la limitarea cererilor fără importanță și este vitală pentru a 
împiedica defraudatorii să obțină volume mari de date de credit ale consumatorilor care ar 
putea fi utilizate în scopuri frauduloase.

Amendamentul 172
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și, după caz, ale 
reprezentantului operatorului și ale 
responsabilului cu protecția datelor;

(a) datele de contact ale operatorului și, 
după caz, ale reprezentantului operatorului 
și ale responsabilului cu protecția datelor;

Or. es

Amendamentul 173
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 174
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal;

Or. es

Justificare

Este suficientă o enunțare clară a scopurilor prelucrării pentru a informa persoana vizată 
care, dacă are îndoieli, va putea solicita informațiile suplimentare pe care le va considera de 
cuviință. Așadar, nu ar fi necesar să se adauge și condițiile contractuale, condițiile generale 
sau o detaliere suplimentară a intereselor legitime.

Amendamentul 175
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 
contractului și condițiile generale în cazul 
în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 
interesele legitime urmărite de operator în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (f),
precum și cuantumul, natura și 
modalitățile de plată a taxei către 
persoanele vizate care sunt de acord cu 
prelucrarea datelor lor cu caracter 
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personal, în cazul în care prelucrarea se 
realizează în scopuri pur comerciale;

Or. it

Amendamentul 176
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) dacă este posibil, perioada în care vor fi 
stocate datele cu caracter personal;

Or. es

Amendamentul 177
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal sau, în cazul în care 
acest lucru nu este posibil, criteriile 
utilizate pentru a stabili această perioadă;

Or. pl

Amendamentul 178
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

autorității de supraveghere;

Or. en

Justificare

Datoria de a specifica datele de contact ale autorității de supraveghere competente în ceea ce 
privește răspunderea pentru furnizarea de informații eronate ar necesita o revizuire continuă 
a informațiilor relevante, care ar fi disproporțională în special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii.

Amendamentul 179
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 180
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care datele provin dintr-o sursă 
disponibilă public sau atunci când 
transferul este prevăzut de lege sau 
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prelucrarea este utilizată în scopuri legate 
de activitățile profesionale ale persoanei 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal. Printre acestea se 
numără și datele preluate în mod ilegal de 
la terți și transmise operatorului.

Or. en

Justificare

Persoanele vizate au dreptul de a fi înștiințate imediat ce s-a descoperit că datele cu caracter 
personal ale acestora au fost accesate în mod ilegal pentru a fi folosite împotriva lor (de 
exemplu pentru a trece pe o listă neagră activiști sindicali și pentru a-i împiedica să găsească 
alt loc de muncă).

Amendamentul 182
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în momentul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată sau

(a) în general, în momentul în care datele 
cu caracter personal sunt colectate de la 
persoana vizată sau cât mai repede posibil 
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atunci când prima opțiune nu este viabilă, 
necesită eforturi disproporționate sau 
reduce garanțiile pentru persoana vizată,
sau

Or. es

Justificare

Anumite activități pot necesita un nivel minim de flexibilitate, a cărei valorificare va putea fi 
controlată cu ușurință de autoritățile de supraveghere. Pe de altă parte, în funcție de metoda 
de colectare a datelor, furnizarea acestor informații la un moment imediat ulterior, în scris 
sau prin mijloace online, îi va oferi garanții superioare persoanei vizate, astfel încât aceasta 
să cunoască în mod corect situația.

Amendamentul 183
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată.

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată, sau, dacă datele sunt utilizate 
pentru a comunica cu persoana în cauză, 
cel târziu în momentul în care are loc 
prima comunicare cu persoana respectivă.

Or. en

Amendamentul 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Persoanele vizate trebuie să aibă întotdeauna dreptul de a ști dacă datele cu caracter 
personal ale acestora au fost accesate în mod ilegal în special dacă acestea vor fi folosite mai 
târziu împotriva lor, de exemplu, pentru a trece pe o listă neagră activiști sindicali și pentru 
a-i împiedica să găsească alt loc de muncă (referință: Oficiul Comisarului pentru informare 
din Regatul Unit, cazul trecerii pe lista neagră, Consultancy Association, 2009).

Amendamentul 185
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat și ar avea drept 
rezultat o sarcină administrativă excesivă, 
în special în cazul în care prelucrarea este 
efectuată de o IMM astfel cum este 
definită în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii1; sau

_____________
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en
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Justificare

Acest amendament urmărește să asigure că IMM-urilor nu le revin sarcini administrative 
inutile din cauza regulamentului.

Amendamentul 186
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Actele delegate prevăzute la alineatul 7 depășesc limitele generale pentru utilizarea acestei 
proceduri, întrucât se referă la aspecte ce ar trebui rezolvate prin textul regulamentului.

Amendamentul 187
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care operatorul prelucrează 
un volum important de fișiere referitoare 
la persoana vizată, acesta îi poate solicita 
persoanei vizate să precizeze în mod
corespunzător, înainte de furnizarea 
informațiilor, la care dintre fișiere sau la 
ce domenii concrete de activitate se referă 
solicitarea sa. În cazul în care aceste date 
cu caracter personal sunt prelucrate, 
operatorul furnizează următoarele 
informații:

Or. es

Amendamentul 188
Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal sau, în cazul în care 
acest lucru nu este posibil, criteriile 
utilizate pentru a stabili această perioadă;

Or. pl

Amendamentul 189
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 190
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) după caz, dacă datele sunt colectate 
și prelucrate în schimbul furnizării unor 
servicii gratuite și estimarea, de către 
operator, a valorii datelor prelucrate ale 
persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal sunt o marfă care poate fi comercializată, iar în mare măsură 
persoanele vizate nu sunt conștiente de valoarea pe care datele lor o au pentru operatori și
persoanele împuternicite de către operatori. Comunicarea, în cazul în care a fost solicitată, a 
valorii estimate de către operator persoanei vizate ar permite persoanelor vizate să ia o 
decizie pe deplin informată cu privire la utilizarea datelor lor, și ar contribui, de asemenea, 
la restrângerea unei piețe unidirecționale prin capacitarea consumatorilor.

Amendamentul 191
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ha (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) în cazul măsurilor bazate pe crearea 
de profiluri, informații relevante cu 
privire la logica de creare a profilurilor.

Or. en

Justificare

Drepturile persoanelor vizate sunt indispensabile pentru a le autoriza pe acestea să se 
preocupe personal de protecția datelor lor cu caracter personal și să își exercite drepturile în 
relația cu operatorii. Acestea reprezintă una dintre pârghiile principale care îi poate 
determina pe operatori să își asume răspunderea. Din acest motiv, drepturile la informare, la 
acces, la rectificare, la eliminare și la portabilitatea datelor ar trebui să fie consolidate 
pentru a le permite utilizatorilor să înțeleagă modul în care sunt prelucrate datele lor cu 
caracter personal și să își exercite controlul asupra acestuia. Excepțiile și scutirile ar trebui 
să fie foarte limitate.

Amendamentul 192
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Acest alineat este redundant, întrucât comunicarea datelor la care se face referire a fost deja 
abordată la alineatul anterior. De asemenea, sunt reluate aspecte legate de neutralitatea 
tehnologică într-o manieră contrară punctelor noastre de vedere exprimate anterior.
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Amendamentul 193
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format. Operatorul verifică identitatea 
unei persoane vizate care solicită acces la 
date în limitele articolelor 5-10 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 194
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică datelor 
pseudonime.

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
intereselor persoanelor vizate. Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.
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Amendamentul 195
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul de a fi șters

Or. en

Justificare

Dreptul de a fi uitat este o noțiune care este în mare măsură incompatibilă cu modul în care 
informațiile privind persoanele vizate circulă în mediul online. Recunoașterea dreptului de a 
fi uitat al unei persoane vizate ar necesita un nivel nejustificat de cheltuieli pentru asigurarea 
conformității din punct de vedere administrativ și ar fi, probabil, imposibil de pus în aplicare 
sau de garantat. Cu toate acestea, într-o serie de circumstanțe, dreptul de a fi șters poate fi 
menținut.

Amendamentul 196
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Este dificil să se stabilească în mod clar situațiile în care datele cu caracter personal nu mai 
sunt utile activităților economice. Ștergerea sistematică a datelor atunci când nu mai există o 
nevoie directă ar implica costuri disproporționate pentru asigurarea conformității.

Amendamentul 197
Sajjad Karim
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Această cerință este prea amplă și ar duce la costuri foarte ridicate pentru asigurarea 
conformității deoarece datele ar trebui să fie șterse în mod sistematic în cazul în care nu ar 
exista un temei juridic pentru păstrarea lor.

Amendamentul 198
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) nu există un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor, cu excepția 
consimțământului acordat de persoana 
vizată.

Or. pl

Amendamentul 200
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dreptul de a fi șters nu se aplică 
atunci când păstrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru executarea 
unui contract între o organizație și 
persoana vizată, atunci când există o 
cerință normativă de a păstra aceste date 
sau pentru a preveni fraudele.

Or. en

Justificare

Această nouă propunere stabilește situațiile adecvate pentru limitarea dreptului de a fi șters 
al persoanei vizate în contextul cerințelor legate de activitățile economice sau de 
reglementare.

Amendamentul 201
Arlene McCarthy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sunt scutite de la îndeplinirea 
cerințelor prezentului articol instituțiile de 
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credit care stochează date în următoarele 
scopuri:
- gestionarea riscurilor;
- îndeplinirea cerințelor de supraveghere 
și de conformitate impuse la nivelul UE și 
la nivel internațional;
- abuzul de piață.

Or. en

Amendamentul 202
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Dată fiind natura internetului și posibilitățile de a posta informații pe diferite site-uri în 
întreaga lume, această dispoziție este impracticabilă.

Amendamentul 203
Eva Lichtenberger
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în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Drepturile persoanelor vizate sunt indispensabile pentru a le autoriza pe acestea să se 
preocupe personal de protecția datelor lor cu caracter personal și să își exercite drepturile în 
relația cu operatorii. Acestea reprezintă una dintre pârghiile principale care îi poate 
determina pe operatori să își asume răspunderea. Din acest motiv, drepturile la informare, la 
acces, la rectificare, la eliminare și la portabilitatea datelor ar trebui să fie consolidate 
pentru a le permite utilizatorilor să înțeleagă modul în care sunt prelucrate datele lor cu 
caracter personal și să își exercite controlul asupra acestuia. Excepțiile și scutirile ar trebui 
să fie foarte limitate.

Amendamentul 204
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

alineatul (1) a permis într-o manieră 
explicită sau tacită accesul terților la
datele cu caracter personal, acesta ia toate 
măsurile rezonabile și corespunzătoare 
capacităților sale, inclusiv măsuri tehnice, 
în ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora.

În cazul în care operatorul care a permis 
accesul la datele cu caracter personal a 
dispărut, nu mai există sau nu poate fi 
contactat de persoana vizată din alte 
motive, persoana vizată are dreptul de a 
obține de la operatorii terți ștergerea 
oricărei legături la aceste date sau a 
tuturor copiilor acestora.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se stabilească de la caz la caz, în funcție de acțiunile și de circumstanțele 
specifice, dacă entitatea care cedează datele este sau nu responsabilă pentru acțiunile 
cesionarului; această metodă diferă semnificativ de impunerea unui tip de responsabilitate 
obiectivă bazată pe dreptul de a fi uitat.

Amendamentul 205
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă 
exprimare, în conformitate cu articolul 80;

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă 
exprimare, în conformitate cu articolul 80 
sau în cazul furnizării unui serviciu al 
societății informaționale pentru a facilita 
accesul la liberă exprimare;
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Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei conține suficiente dispoziții prin intermediul cărora mass-media își 
poate apăra drepturile în actuala epocă digitală.

Amendamentul 206
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este în interesul fundamental al persoanei vizate să țină un istoric complet al stării sale de 
sănătate pentru a putea beneficia de cele mai bune îngrijiri și tratamente pe parcursul vieții. 
Dreptul de a fi uitat nu ar trebui să se aplice atunci când datele sunt prelucrate în scopuri 
medicale, astfel cum se prevede la articolul 81 alineatul (a) litera (a).

Amendamentul 207
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)
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obiectivul legitim urmărit;

Or. es

Amendamentul 208
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazurile prevăzute la alineatul (4). (e) în cazurile prevăzute la alineatul (4).

În cazurile menționate la literele (a)-(d), 
persoana vizată își poate exercita dreptul 
de a se opune creării de linkuri sau 
realizării de copii după datele sale cu 
caracter personal. Viabilitatea acestui 
drept se stabilește în funcție de toate 
circumstanțele cazului, încercând să nu 
se aducă atingere fundamentului concret 
al păstrării datelor.

Or. es

Amendamentul 209
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
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publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. es

Justificare

În ceea ce privește actele delegate, nu putem accepta alineatul 9 al acestui articol, întrucât el 
prevede reglementarea unor aspecte esențiale pentru înțelegerea corectă a normelor. Dacă se 
consideră că aceste aspecte trebuie să fie neapărat incluse, ele trebuie dezvoltate chiar în 
cadrul regulamentului.

Amendamentul 210
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În cazul în care formatul solicitat de 
persoana vizată nu coincide cu formatul 
prelucrării, operatorul poate impune o 
taxă de transformare, care nu poate 
depăși costul serviciului prestat, la prețul 
pieței.

Or. es

Justificare

Amendamentul se justifică întrucât solicitarea unui anumit format, care nu coincide cu 
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formatul de prelucrare, impune prestarea unui nou serviciu, care nu poate rămâne 
neremunerat. Pe de altă parte, dacă se acordă facilitatea de a putea obține datele într-un 
anumit format, pare logic ca operatorul să nu trebuiască să suporte costul transformării. 
Pare rezonabil să se prevadă posibilitatea de a impune o taxă pentru transformarea datelor 
în formatele solicitate.

Amendamentul 211
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Amendamentul 212
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul de la care se retrag datele cu 
caracter personal procedează la ștergerea 
acestora, cu excepția cazului în care 
continuarea prelucrării este prevăzută de 
o altă dispoziție legislativă în vigoare. 
Legislația Uniunii și legislația statelor 
membre se aplică în situațiile în care 
există o obligație legală de stocare a 
datelor, bazată pe obiective de interes 
public proporționale cu scopul vizat și 
respectând esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. es

Justificare

În principiu, portabilitatea, din perspectiva obținerii unei copii a datelor, nu implică 
neapărat și ștergerea acestora. Cu toate acestea, atunci când se vorbește despre portabilitate 
în sens strict, adică despre transferul de la un operator la altul, ar trebui adusă în discuție 
problema ștergerii. Prin urmare, ar fi necesare o serie de măsuri de protecție pentru cazurile 
în care este necesară stocarea datelor.

Amendamentul 213
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 214
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune prelucrării datelor 
sale cu caracter personal, în cazurile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), invocând motive 
justificate corespunzător legate de 
protecție în contextul situației speciale în 
care se află. În cazul unei obiecții 
justificate, prelucrarea de către operator 
nu mai poate viza aceste date.

Or. en

Amendamentul 215
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 

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

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

Or. it

Amendamentul 216
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatul (1), operatorul 
informează persoana vizată cu privire la 
motivele imperioase și legitime care îi 
justifică acțiunile în conformitate cu 
alineatul (1). În caz contrar, operatorul 
nu mai utilizează sau nu mai prelucrează 
sub nicio altă formă respectivele date cu 
caracter personal. În cazul în care există 
o opoziție în conformitate cu alineatul (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

Or. es

Justificare

Într-adevăr, dacă operatorul poate invoca motive imperioase și legitime pentru a răspunde 
dreptului la opoziție, atunci nu există nici un motiv pentru care simpla exprimare a opoziției 
ar trebui să aibă consecințele menționate la alineatul (3).

Amendamentul 217
Sajjad Karim
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care datele pseudonime 
sunt prelucrate în temeiul articolului 6 
alineatul (1) litera (g), persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării. 
Acest drept este oferit în mod explicit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de 
alte informații.

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente care permit utilizarea datelor 
pseudonime și a datelor anonime și va încuraja bunele practici de afaceri care protejează 
intereselor persoanelor vizate. Garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate (din moment ce nu pot fi legate de o persoană vizată fără 
utilizarea unor date suplimentare) ajută la promovarea pe mai departe a utilizării datelor de 
către întreprinderi oferind, în același timp, un nivel ridicat de protecție consumatorilor.

Amendamentul 218
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri bazate pe crearea de profiluri Măsuri bazate pe prelucrarea automată

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 219
Sajjad Karim
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 220
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 

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

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

Or. en

Justificare

Este important să se aibă în vedere faptul că anumite activități de creare de profiluri aduc 
beneficii considerabile consumatorului și pot constitui o bază optimă pentru servicii de înaltă 
calitate destinate clienților. Definiția largă a creării de profiluri nu face nicio diferență între 
activitățile de prelucrare periodică a datelor, care sunt pozitive prin natura lor, și alte 
activități de creare de profiluri care au și efecte negative. Crearea de profiluri cu efecte 
pozitive se utilizează deseori pentru adaptarea serviciilor în funcție de consumatori prin 
înregistrarea nevoilor și preferințelor acestora.

Amendamentul 221
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE500.695v01-00 100/231 AM\920534RO.doc

RO

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 222
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 223
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 224
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 225
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 226
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 227
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 

(c) este legitimă în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(f) din 
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prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 228
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 229
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) se bazează pe una dintre situațiile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
literele (a)-(f).

Or. fr

Amendamentul 230
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminat datorită amendamentului propus la alineatul (1).

Amendamentul 231
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 232
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 233
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 234
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 235
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 236
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 237
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 

eliminat
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pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la alineatul 
(2).

Or. en

Justificare

Eliminat datorită amendamentului propus la alineatul (1).

Amendamentul 238
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 239
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 240
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind, în situațiile și în conformitate cu 
normele stabilite în acest capitol:

Or. es
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Amendamentul 241
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) ar 
putea cuprinde în special:

Or. en

Justificare

Este de preferat ca aceste măsuri să fie promovate ca bune practici mai ales pentru că, în caz 
contrar, se creează o obligație nerealistă din perspectiva reglementării.

Amendamentul 242
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1) sau obligativitatea 
și menținerea unei certificări în 
conformitate cu politicile de certificare 
definite de Comisie.

Or. es

Amendamentul 243
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Amendamentul 244
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 245
Sajjad Karim

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

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente menite să recunoască faptul 
că, deși protecția datelor în sine este un concept lăudabil, propunerea Comisiei nu creează un 
nivel suficient de certitudine și, în același timp, prezintă riscul unor eventualele limitări ale 
liberei circulații. Prin urmare, mecanismul consacrat al utilizării standardizării, astfel cum 
este compilat în „pachetul referitor la standardizare”, ar trebui să fie utilizat mai degrabă 
pentru a armoniza cerințele aplicabile și a promova libera circulație.

Amendamentul 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 

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

în aplicare, atât în momentul stabilirii 
mijloacelor de prelucrare, cât și pe 
parcursul prelucrării propriu-zise, măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate.

Or. pl

Amendamentul 247
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 248
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un pachet de amendamente menite să recunoască faptul 
că, deși protecția datelor în sine este un concept lăudabil, propunerea Comisiei nu creează un 
nivel suficient de certitudine și, în același timp, prezintă riscul unor eventualele limitări ale 
liberei circulații. Prin urmare, ar trebui utilizat, în schimb, mecanismul consacrat al utilizării 
standardizării pentru a armoniza cerințele aplicabile și a promova libera circulație.

Amendamentul 249
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es
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Justificare

Această dispoziție nu este necesară. Sprijinim abordarea generală bazată pe principiul 
răspunderii, care ar trebui să determine autoritățile să vizeze în special obiectivele și 
rezultatele, nu atât mijloacele. Obiectivul urmărit de această dispoziție se pot atinge prin 
compilarea unor cataloage de bune practici ce pot fi puse la dispoziția persoanelor vizate, 
fără a fi necesară o abordare strict normativă.

Amendamentul 250
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 251
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 

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

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea de la alineatul anterior.

Amendamentul 252
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 253
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 

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

responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea. Pentru a le garanta 
persoanelor vizate dreptul de a contesta 
acest acord, este necesar ca acordul să fie 
documentat, iar persoanele vizate să fi 
fost notificate în privința sa. În caz 
contrar, drepturile menționate se pot 
exercita integral în raport cu oricare 
dintre operatori, iar acestuia îi revine 
obligația de a asigura îndeplinirea exactă 
a condițiilor stabilite prin lege.

Or. es

Amendamentul 254
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 255
Francesco Enrico Speroni
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 256
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 257
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați, cu excepția cazului în care 
autoritățile de supraveghere consideră că 
prelucrările realizate în cadrul 
întreprinderii prezintă un risc ridicat, în 
funcție de caracteristicile, tipul de date 
sau numărul persoanelor afectate; sau

Or. es
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Amendamentul 258
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) unui operator care furnizează numai 
ocazional bunuri sau servicii persoanelor 
vizate care își au reședința pe teritoriul 
Uniunii.

eliminat

Or. it

Amendamentul 259
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 260
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul și care trebuie să fie 
documentat într-o formă care să poată 
figura într-o evidență și care prevede, în 
special, că persoana împuternicită de către 
operator:

Or. es

Amendamentul 261
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Cerința de a obține o autorizație prealabilă de la operator pentru persoana împuternicită de 
acesta pentru a recruta alte persoane împuternicite de către operator impune sarcini ce nu 
prezintă niciun beneficiu clar în privința sporirii protecției datelor. De asemenea, aceasta nu 
este realizabilă în special în contextul informaticii dematerializate (cloud) și mai ales daca 
este interpretată astfel încât să necesite o autorizație prealabilă pentru a utiliza anumite 
persoane împuternicite de către operator. Această cerință ar trebui eliminată.

Amendamentul 262
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Faptul că toate instrucțiunile ar trebui păstrate în scris poate constitui o sarcină 
disproporționată, mai ales dacă această obligație include și instrucțiunile formulate în cadrul 
derulării unui contract, după încheierea acestuia. În mod normal, instrucțiunile de operare se 
transmit în formă electronică, ele putând fi astfel consemnate într-o evidență. Pare rezonabil 
ca relația contractuală dintre operator și persoana împuternicită de acesta să fie 
documentată într-o formă care să poată figura într-o evidență, iar această opțiune pare să fie 
mai adecvată decât forma scrisă în sens strict, care este mai limitată.

Amendamentul 263
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se consideră că operatorul a 
îndeplinit obligațiile prevăzute la 
alineatul (1) atunci când alege o persoană 
împuternicită care s-a autocertificat în 
mod voluntar sau a obținut în mod 
voluntar o certificare, sigiliu sau marcă, 
în temeiul articolelor 38 sau 39 din 
prezentul regulament, care dovedește 
implementarea măsurilor standard de 
ordin tehnic și organizatoric 
corespunzătoare, ca răspuns la cerințele 
stabilite de prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să ofere stimulente clare pentru operator și persoana împuternicită de 
operator de a investi în măsuri de consolidare a securității și protecției vieții private. În cazul 
în care operatorul și persoana împuternicită de către operator propun măsuri de protecție 
suplimentare pentru protejarea datelor, care sunt în conformitate sau care depășesc 
standardele acceptate de sectorul în cauză și pot demonstra acest lucru prin intermediul unor 
certificate concludente, ei ar trebui să beneficieze de cerințe mai puțin prescriptive. În 
special, acest lucru spori flexibilitatea și ar reduce sarcinile pentru furnizorii de servicii de 
informatică dematerializată și clienții acestora.

Amendamentul 264
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
datele cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
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prevăzute la articolul 24. prevăzute la articolul 24, fără a aduce 
atingere responsabilității pe care o poate 
avea operatorul în îndeplinirea 
obligațiilor care îi revin.

Or. es

Justificare

În anumite situații poate apărea o concurență de responsabilități, care ar trebui menționată. 
Într-adevăr, fără a exclude posibilitatea ca anumite acțiuni excesive ale persoanei 
împuternicite de operator să implice obligația și responsabilitatea personală a acesteia 
pentru prelucrare (ultra vires), nu se poate elimina nici posibilitatea existenței unei deficiențe 
în supravegherea exercitată de operatorul principal.

Amendamentul 265
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Atribuțiile conferite Comisiei prin această dispoziție sunt excesive. În cazul în care conținutul 
acestora este considerat indispensabil, el ar trebui dezvoltat în textul regulamentului.

Amendamentul 266
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
informează în mod corespunzător toate 
autoritățile care solicită acest lucru, cu 
privire la toate operațiunile de prelucrare 
derulate sub responsabilitatea sa.

Or. es

Amendamentul 267
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O protecție eficace a datelor impune organizațiilor să dispună de o înțelegere suficient de 
bine documentată a activităților lor de prelucrare a datelor. Cu toate acestea, păstrarea unei 
documentații pentru toate operațiunile de prelucrare este un lucru extrem de împovărător. În 
loc de a satisface nevoile birocratice, scopul documentației ar trebui să fie acela de a ajuta 
operatorul și persoana împuternicită de către operator să își îndeplinească obligațiile.

Amendamentul 268
Rebecca Taylor
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
nu se aplică IMM-urilor care prelucrează 
date cu caracter personal doar ca 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

În acest caz trebuie să se aplice principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită IMM-urilor pentru care această obligație ar constitui o sarcină 
dificilă. Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care nu reprezintă mai mult 
de 50 % din cifra de afaceri a unei IMM sunt considerate auxiliare.

Amendamentul 269
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Întreprinderile sau organizațiile care 
nu dispun de un responsabil cu protecția 
datelor sau de o certificare valabilă 
suficientă utilizează modelul de 
documentație stabilit prin lege cu privire 
la toate operațiunile de prelucrare 
realizate sub responsabilitatea lor. 
Această documentație cuprinde cel puțin 
următoarele informații:

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească criterii mai stricte pentru organizațiile care nu dispun de un 
responsabil cu protecția datelor sau de o certificare suficientă, ceea ce ar impune crearea 
unui anumit model și existența unui volum minim de documentație în forma prevăzută în lege.
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Amendamentul 270
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Documentația principală cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

Or. en

Justificare

Această modificare corespunde amendamentelor la considerentul 65 și la articolul 28 
alineatul (1).

Amendamentul 271
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. es

Amendamentul 272
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) scopul generic al prelucrării datelor;
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prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);

Or. en

Justificare

Acest amendament contribuie la reducerea sarcinii administrative care le revine operatorilor 
de date și persoanelor împuternicite de operatori.

Amendamentul 273
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) dacă este cazul, transferurile de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională și, în cazul 
transferurilor prevăzute la articolul 44 
alineatul (1) litera (h), o referire la 
garanțiile utilizate;

Or. en

Justificare

Acest amendament contribuie la reducerea sarcinii administrative care le revine operatorilor 
de date și persoanelor împuternicite de operatori.

Amendamentul 274
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea diferitelor categorii de 
date, cu condiția ca acest lucru să fie 
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date; posibil;

Or. es

Justificare

Ținând seama de solicitările birocratice specifice conținute de această dispoziție, dar și în 
conformitate cu alte dispoziții ale regulamentului de față, ar trebui să existe o oarecare 
flexibilitate în indicarea termenelor stabilite pentru ștergerea datelor, prevăzute la 
alineatul (2) litera (g), întrucât în cazul a numeroase prelucrări această informație nu se 
poate furniza întotdeauna sau se poate furniza doar într-o manieră foarte generică.

Amendamentul 275
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) persoanelor fizice care prelucrează 
date cu caracter personal fără vreun 
interes comercial; sau
(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal 
doar ca o activitate auxiliară activităților 
sale principale.

Or. it

Amendamentul 276
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Alineatul (4) al acestui articol anulează obligativitatea documentației menționate la 
alineatul (2), cu excepția întreprinderilor sau a organizațiilor care se ocupă efectiv cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste întreprinderi sau organizații vor avea la 
dispoziție cele trei opțiuni prezentate anterior: un responsabil, o certificare sau documentația 
prevăzută de lege.

Amendamentul 277
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 278
Antonio López-Istúriz White

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

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

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

Or. es

Amendamentul 279
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Alineatul (1) ar trebui să clarifice faptul că persoana împuternicită de operator va răspunde 
în cazurile în care este necesar, și nu ca regulă generală așa cum se întâmplă în cazul 
operatorului.

Amendamentul 280
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a exercitării, de către 
autoritatea de supraveghere, a 
competențelor prevăzute la articolul 53 
alineatul (2), operatorul și persoana 
împuternicită de către operator răspund 
autorității de supraveghere într-un termen 
rezonabil stabilit de către autoritatea de 
supraveghere. Răspunsul include o 
descriere a măsurilor adoptate și a 
rezultatelor obținute, ca răspuns la 
observațiile autorității de supraveghere.

(2) Ca urmare a exercitării, de către 
autoritatea de supraveghere, a 
competențelor prevăzute la articolul 53 
alineatul (2), operatorul, personal sau prin 
intermediul unui reprezentant, și persoana 
împuternicită de către operator răspund 
autorității de supraveghere într-un termen 
rezonabil stabilit de către autoritatea de 
supraveghere. Răspunsul include o 
descriere a măsurilor adoptate și a 
rezultatelor obținute, ca răspuns la 
observațiile autorității de supraveghere.

Or. es

Justificare

La alineatul (2) lipsește o referire la reprezentant, pentru cazurile în care operatorii se află în 
afara UE.

Amendamentul 281
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat
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Or. es

Justificare

În materie de securitate este suficient să se fixeze în mod clar obiectivele și, pornind de la 
acestea, după caz, să se analizeze rezultatele și să se adopte măsurile coercitive necesare. 
Prin urmare, este necesar ca cei responsabili să dispună de flexibilitate în stabilirea 
măsurilor de siguranță în funcție de specificul fiecărui sector și subsector, fără a fi necesară 
o reglementare mai detaliată prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 282
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea anterioară.

Amendamentul 283
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1



AM\920534RO.doc 137/231 PE500.695v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
care, prin caracteristicile sale, reprezintă 
un risc semnificativ pentru viața privată a 
persoanelor, operatorul notifică acest lucru 
autorității de supraveghere fără întârzieri 
nejustificate.

Or. es

Justificare

Nu pare rezonabil să se impună notificarea și documentarea fiecărui incident legat de 
securitate, ci doar pentru cele care, prin caracteristicile lor, reprezintă un risc semnificativ 
pentru viața privată a persoanelor. Un volum exagerat de notificări, inclusiv de notificări 
pentru simple erori fără consecințe, ar putea afecta capacitatea de supraveghere și 
concentrarea autorităților de supraveghere. Termenul stabilit, de 24 de ore, se poate dovedi a 
fi nepractic în multe cazuri. Este esențial să existe un termen rezonabil. 

Amendamentul 284
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate.
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Or. en

Justificare

Termenul de 24 de ore propus pentru notificarea autorității de supraveghere nu acordă 
suficient timp operatorului pentru a evalua pe deplin impactul și consecințele încălcării și 
pentru a stabili cel mai bun plan de atenuare. Prin urmare, este mai potrivit să se utilizeze 
formulări din Directiva 2009/136/CE referitoare la notificarea încălcării securității datelor.

Amendamentul 285
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Notificările cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal reprezintă un 
instrument important pentru asigurarea faptului că operatorii respectă obligațiile care le 
revin cu privire la securitatea datelor. De asemenea, acestea sprijină persoanele vizate să 
adopte măsuri pentru a se apăra de consecințele încălcării securității datelor cu caracter 
personal. Acest pachet de amendamente vizează îmbunătățirea prevederilor privind 
încălcarea securității datelor cu caracter personal, facilitând gestionarea de către operatori 
a termenelor de notificare, prevenind instalarea în rândul persoanelor vizate a unei „stări de 
oboseală” cu privire la încălcarea securității datelor și creând un registru public al 
încălcărilor.
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Amendamentul 286
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră încălcări grave cazurile în 
care există probabilitatea ca încălcarea 
protecției datelor cu caracter personal să 
aibă un impact negativ asupra vieții 
private a persoanei vizate.

Or. pl

Amendamentul 288
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În conformitate cu articolul 26 
alineatul (2) litera (f), persoana 
împuternicită de către operator îl previne și 
îl informează pe operator imediat după ce 
s-a constatat încălcarea securității datelor 
cu caracter personal menționate la 
alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea persoanei vizate cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal nu este necesară în cazul în care 
operatorul a pus în aplicare măsuri 
adecvate de protecție și în cazul în care 
măsurile respective au fost aplicate 
datelor afectate de încălcarea securității 
datelor cu caracter personal. Astfel de 
măsuri tehnologice de protecție 
garantează că datele devin neinteligibile 
pentru persoanele care nu sunt autorizate 
să le acceseze.

Or. pl

Amendamentul 290
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) 
trebuie cel puțin:

(3) Notificarea trebuie să conțină detaliile 
necesare pentru ca autoritatea de 
supraveghere să poată evalua incidentele 
și consecințele lor și, după caz, să 
recomande adoptarea de măsuri:

Or. es

Justificare

Nu este necesar să se reglementeze în detaliu conținutul notificărilor, întrucât cazurile ce pot 
apărea în realitate sunt numeroase, iar fiecare sector prezintă trăsături proprii. Ar trebui să 
fie suficientă o informare clară a autorității de supraveghere, pentru ca incidentul și 
consecințele sale să fie evaluate în mod corespunzător. Astfel, notificarea ar trebui să conțină 
următoarele elemente fundamentale: natura incidentelor, consecințele reale și estimate, 
măsurile adoptate și/sau de adoptat.

Amendamentul 291
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
menționate la alineatul (1) al acestui 
articol, care cuprind o descriere a situației 
în care a avut loc încălcarea, a efectelor 
acesteia și a măsurilor de remediere 
întreprinse. Fără a aduce atingere 
dispoziției anterioare, operatorul sau, 
după caz, persoana împuternicită de 
acesta, ține un registru al încălcărilor și 
consecințelor lor care nu sunt menționate 
la alineatul (1), dar care au legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și pune registrul la dispoziția autorităților 
de supraveghere, care ar putea solicita 
transmiterea periodică de copii după 
acesta.
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Or. es

Justificare

Desigur, pot exista încălcări minore în materie de securitate, care, chiar dacă nu reprezintă 
un risc semnificativ pentru viața privată, este bine să fie depistate și consemnate, în vederea 
prevenirii lor. În acest scop, se recomandă ținerea unui registru al încălcărilor minore în 
materie de securitate a datelor cu caracter personal, la care trebuie să aibă acces autoritățile 
de supraveghere.

Amendamentul 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de supraveghere păstrează un 
registru public al încălcărilor raportate.

Or. pl

Amendamentul 293
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele 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

Or. es
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Justificare

În acest caz, actele delegate ale Comisiei ar trebui să se limiteze la conceperea unui format 
standard pentru notificarea incidentelor și pentru consultarea registrului încălcărilor și 
consecințelor lor.

Amendamentul 294
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificărilor adresate autorității 
de supraveghere, în conformitate cu 
alineatul (3), precum și al registrului 
încălcărilor și consecințelor lor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 295
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată nu este notificată în 
situațiile în care această notificare ar 
putea obstrucționa în mod clar
investigațiile în curs sau ar putea periclita 
ori întârzia soluționarea încălcării 
securității. Dreptul Uniunii și legislația 
statelor membre pot prevedea dispoziții 
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detaliate cu privire la aceste situații, 
urmărind, în orice caz, un obiectiv de 
interes public și respectând spiritul 
dreptului la protecția datelor.

Or. es

Justificare

Considerăm că este necesar să se prevadă un tip de protecție pentru situațiile în care 
notificarea persoanei vizate sau a uneia dintre persoanele vizate ar putea prejudicia 
investigația și/sau soluționarea încălcării securității. În acest scop propunem includerea unui 
nou paragraf după alineatul (4), care să stabilească acest tip de excepții.

Amendamentul 296
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Alineatul (5) ar trebui eliminat întrucât atribuțiile conferite Comisiei la acest alineat 
depășesc, din punctul nostru de vedere, limitele actelor delegate. În plus, nu este necesară o 
detaliere suplimentară a criteriilor la articolul 32, întrucât interpretarea corectă a acestora 
ar trebui să fie responsabilitatea autorităților de supraveghere și, în ultimă instanță, a 
tribunalelor.

Amendamentul 297
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, în cazul în care în 
organizație nu există un responsabil 
pentru protecția datelor sau dacă nu s-a 
obținut o certificare valabilă suficientă 
pentru prelucrarea de date cu risc ridicat, 
trebuie să efectueze o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal.

Or. es

Amendamentul 298
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 299
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Natura serviciului furnizat și nu natura organismului care furnizează acest serviciu ar trebui 
să stabilească dacă se aplică normele privind evaluarea impactului datelor. De exemplu, 
organizațiilor private li se încredințează adesea responsabilitatea de a furniza servicii 
publice. Ar trebui să existe o abordare unică în furnizarea serviciilor publice, indiferent dacă 
organismul care le furnizează este o autoritate sau un organism public, sau o organizație 
privată care efectuează acest lucru în temeiul unui contract.
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Amendamentul 300
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Actele delegate nu se justifică aici, întrucât ar detalia aspecte esențiale ale articolului care, 
din punctul nostru de vedere, ar trebui să conțină dispoziții care îi delimitează în mod clar 
domeniul de aplicare.

Amendamentul 301
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. es

Justificare

Această problemă ar trebui tratată din perspectiva transferurilor internaționale de date, 
întrucât nu toate întreprinderile sunt în măsură să aibă un responsabil pentru protecția 
datelor și este necesar să se caute formule alternative pentru a evita ca organizațiile cu mai 
puține resurse să fie împovărate de sarcini birocratice suplimentare.

Amendamentul 302
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, în cazul în care în 
organizație nu există un responsabil 
pentru protecția datelor sau dacă nu s-a 
obținut o certificare valabilă suficientă, 
consultă autoritatea de supraveghere 
înainte de prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul de a garanta 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și, în special, pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:
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Or. es

Justificare

A se vedea alineatul anterior.

Amendamentul 303
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre consultă autoritatea de 
supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptate de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate.

eliminat

Or. es

Justificare

Deși susținem includerea, în cadrul proceselor legislative, a unor consultări privind natura și 
caracterul adecvat al normelor elaborate, nu credem că un regulament al Uniunii poate fi un 
instrument adecvat pentru introducerea unor astfel de norme care afectează procedurile 
legislative din statele membre.

Amendamentul 304
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 

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

Or. es

Amendamentul 305
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să desemneze un 
responsabil cu protecția datelor atunci 
când:

Or. en

Justificare

Desemnarea unui RPD ar trebui să fie încurajată, dar nu ar trebui să fie obligatorie, pentru a 
asigura că acest lucru nu ar genera obligații financiare și administrative disproporționate 
pentru organizațiile ale căror activități nu prezintă un risc considerabil pentru viața privată a 
persoanei vizate. Prezentul amendament este legat de amendamentele Grupului ECR la 
articolul 79, care garantează că autoritățile de protecție a datelor (APD) iau în considerare 
prezența sau absența unui responsabil cu protecția datelor (RPD) atunci când hotărăsc cu 
privire la sancțiunile administrative, și împuternicește APD să desemneze un RPD ca formă 
de sancțiune administrativă.

Amendamentul 306
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează, cu 
consimțământul reprezentantului locului 
de muncă, un responsabil cu protecția 
datelor atunci când:
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Or. de

Amendamentul 307
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau

eliminat

Or. es

Justificare

Existența unui responsabil pentru protecția datelor nu ar trebui să fie obligatorie, ci 
voluntară și ar trebui să fie încurajată prin acordarea anumitor beneficii constând, în 
principal, în reducerea sarcinilor birocratice și flexibilizarea procedurilor și a formalităților. 
Considerăm că nu există motive pentru care statele membre, în limitele competențelor lor, să 
nu poată dezvolta sau prevedea în propriile politici publice un alt tip de stimulente, pe lângă 
aceste beneficii.

Amendamentul 308
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 309
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 310
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 50 de angajați sau mai 
mult;

Or. it

Amendamentul 311
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere care prelucrează datele cu 
caracter personal a mai mult de 20 de 
persoane;

Or. de

Amendamentul 312
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 313
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) IMM-urile care acționează ca 
operatori și persoane împuternicite de 
operatori desemnează un responsabil cu 
protecția datelor numai atunci când 
acestea desfășoară ca activitate principală 
operațiuni de prelucrare a datelor cu 
caracter personal care, prin natura, 
domeniul de aplicare și/sau scopurile lor 
necesită o monitorizare regulată și 
sistematică a persoanelor vizate.

Or. en

Justificare

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor nu ar trebui să se facă în funcție de 
numărul angajaților unei întreprinderi, ci ar trebui să constituie o abordare bazată pe riscuri 
care să se concentreze asupra activităților de prelucrare, precum și asupra numărului 
persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către organizație.
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Amendamentul 314
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

Or. es

Amendamentul 315
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care întreprinderile din acest 
grup își au sediul în mai multe state 
membre, se numește un responsabil cu 
protecția datelor în fiecare dintre aceste 
state membre dacă se îndeplinesc 
condițiile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) și (b).

Or. de

Amendamentul 316
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 

(4) Operatorul, persoana împuternicită de 
către operator, asociațiile și alte organisme 
care reprezintă categorii de operatori sau 
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și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite de 
către operatori pot desemna un responsabil 
cu protecția datelor.

persoane împuternicite de către operatori 
pot desemna un responsabil cu protecția 
datelor.

Or. es

Amendamentul 317
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Responsabilul cu protecția datelor ar trebui să își desfășoare activitatea conform unor 
standarde profesionale stricte [amendamentul la alineatul (5)], iar una dintre cauzele pentru 
care poate fi demis trebuie să fie încălcarea gravă acestora [a se vedea amendamentul la 
alineatul (7)].

Amendamentul 318
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pe durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
nu mai îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale sau ca urmare 
a unor încălcări grave ale acestora.

Or. es

Justificare

Din punctul nostru de vedere, această garanție poate submina libertatea de a contracta 
servicii și poate afecta în mod negativ concurența pe piață. Perioada menționată afectează 
dispoziții din dreptul muncii sau din statutele funcționarilor publici, creând probleme. Prin 
urmare funcția de responsabil cu protecția datelor ar trebui să fie garantată prin alte 
mijloace decât impunerea unei perioade minime de angajare.

Amendamentul 319
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat
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Or. es

Amendamentul 320
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament, fără să poată primi 
instrucțiuni care să afecteze atribuțiile 
specifice ale funcției sale. Responsabilul 
cu protecția datelor răspunde direct în fața 
conducerii operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. es

Justificare

Pe de o parte, responsabilul cu protecția datelor este supus disciplinei instituționale, iar pe 
de altă parte are un mandat legal care îi impune să acționeze în mod obiectiv, în conformitate 
cu regulamentul, contribuind astfel la aplicarea corectă a acestuia. Totuși, aceasta nu 
înseamnă că va putea acționa în mod complet independent sau chiar contrar față de scopurile 
și obiectivele organizației.

Amendamentul 321
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator îl sprijină pe 
responsabilul cu protecția datelor în 
îndeplinirea sarcinilor sale și pune la 
dispoziție personalul, incinta, 

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

incinta, echipamentele și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Or. es

Justificare

Considerăm că acest articol a fost redactat ținând seama în principal de situația în care 
responsabilii cu protecția datelor au o legătură profesională sau funcțională cu 
întreprinderea sau instituția. Totuși, formularea nu este adecvată și pentru situațiile de 
externalizare a acestei funcții prin contracte de servicii.

Amendamentul 322
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament;

Or. es

Amendamentul 323
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es
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Amendamentul 324
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

eliminat

Or. es

Amendamentul 325
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind certificarea și statutul
responsabilului cu protecția datelor.

Or. es

Justificare

Eforturile Comisiei ar trebui să se concentreze asupra certificării și a statutului 
responsabilului cu protecția datelor, astfel încât, acolo unde acest lucru este posibil, această 
funcție să fie îndeplinită de persoane care dețin capacitățile necesare și garanțiile pertinente.
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Amendamentul 326
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
elaborarea de coduri de conduită menite să 
contribuie la buna aplicare a prezentului 
regulament, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare de prelucrare a datelor, în special 
cu privire la:

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
participarea la elaborarea de coduri de 
conduită menite să contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, ținând 
seama de caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare de prelucrare a datelor, 
în special cu privire la:

Or. es

Amendamentul 327
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) respectarea drepturilor 
consumatorilor;

Or. it

Amendamentul 328
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a 
codurilor de conduită și a modificărilor 

eliminat
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sau extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 329
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia asigură publicitatea adecvată 
pentru codurile asupra cărora s-a decis că 
au valabilitate generală în conformitate 
cu alineatul (4).

eliminat

Or. es

Amendamentul 330
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul 
protecției datelor și de sigilii și mărci în 
domeniul protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Mecanismele de certificare 
din domeniul protecției datelor contribuie 
la buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
politici de certificare în domeniul protecției 
datelor și de sigilii și mărci în domeniul 
protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Politicile de certificare din 
domeniul protecției datelor contribuie la 
buna aplicare a prezentului regulament și 
la realizarea acțiunilor și beneficiilor 
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specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

prevăzute de acesta, luând în considerare 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare și ale diferitelor operațiuni de 
prelucrare.

Politicile de certificare la nivelul Uniunii 
sunt concepute de Comitetul european 
pentru protecția datelor, cu participarea 
altor părți interesate și sunt aprobate în 
mod oficial de către Comisie. Aceste 
politici se concentrează nu numai asupra 
instituțiilor, ci mai ales asupra 
operatorilor din domeniu.
Politicile de certificare vizează necesitățile 
specifice ale actorilor din diferitele 
sectoare de activitate, luând în 
considerare în special necesitățile 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii, precum și 
necesara limitare a costurilor acestora, 
astfel încât ele să devină un instrument 
eficient. Obținerea, reînnoirea și 
pierderea certificărilor atrag după ele 
consecințele prevăzute de prezentul 
regulament.

Or. es

Justificare

Certificările ar trebui să fie relaționate prin intermediul unei proceduri riguroase de 
consolidare a capacităților, care trebuie să fie independentă și să se poată actualiza. Astfel, 
în anumite cazuri, certificările ar trebui să fie supuse unui proces de reînnoire și actualizare 
și ar trebui să poată fi anulate în cazul unor încălcări grave. O astfel de situație ar trebui să 
conducă în mod automat la pierderea beneficiilor pe care le-ar putea oferi.

Amendamentul 331
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 



AM\920534RO.doc 163/231 PE500.695v01-00

RO

ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită autorizații speciale.

Or. es

Justificare

Prin utilizarea expresiei „autorizări suplimentare” la alineatul (1) al acestui articol, se poate 
înțelege că, deși există o decizie privind asigurarea unui nivel de protecție adecvat, este 
nevoie de o autorizație inițială pentru transfer. Nu suntem de această părere. Elementul care 
permite adoptarea deciziilor privind asigurarea nivelului de protecție adecvat este chiar 
posibilitatea de a realiza transferuri fără o autorizație prealabilă specială. Din acest motiv, 
propunem modificarea formulării, înlocuind „autorizații suplimentare” cu „autorizații 
speciale”.

Amendamentul 332
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) nivelul de consolidare și de pătrundere 
al statului de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal care sunt respectate în 
țara respectivă sau de respectiva 
organizație internațională, precum și 
accesul la justiție și gradul de 
aplicabilitate și eficacitate a drepturilor, 
inclusiv dreptul la căi de acțiune și de atac 
la nivel administrativ și judiciar, în special 
în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

Or. es
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Amendamentul 333
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Ar trebui evitată utilizarea termenului „interzise” și să se prefere termenul „limitate”.

Amendamentul 334
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie și, după caz, în 
urma efectuării unei evaluări de impact, 
în cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta s-a asigurat că 
destinatarul datelor din țara terță aplică 
standarde înalte de protecție a datelor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este în conformitate cu amendamentele Grupului ECR care vizează să 
stimuleze operatorii să aplice standarde ridicate de protecție a datelor încurajându-i să 
realizeze o evaluare de impact, cu titlu facultativ.

Amendamentul 335
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) încurajarea operatorilor în sensul 
realizării unei evaluări de impact, cu titlu 
facultativ.

Or. en

Justificare

Studiul departamentului de politici al Parlamentului consacrat reformei pachetului privind 
protecția datelor subliniază că, în conformitate cu propunerea de regulament, clauzele 
standard nu se aplică acordurilor dintre operatori și subcontractanți. Această lacună ar 
putea constitui un dezavantaj semnificativ pentru întreprinderile din UE și noile întreprinderi 
tehnologice. Prezentul amendament vizează să elimine această lacună.

Amendamentul 336
Antonio López-Istúriz White

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

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

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

Or. es

Amendamentul 337
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Totuși, înțelegem că autorizațiile prealabile prevăzute la alineatele (4) și (5) se pot înlocui cu 
intervenția responsabilului pentru protecția datelor, în cazul în care acesta există sau cu 
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existența unei certificări suficiente și valabile, emise în contextul politicii în materie de 
certificare conform articolului 39.

Amendamentul 338
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator obține 
autorizarea prealabilă pentru transfer sau 
seria de transferuri, sau pentru dispozițiile 
care vor fi incluse în acordurile 
administrative care constituie temeiul 
pentru un astfel de transfer. Autorizarea 
acordată de autoritatea de supraveghere 
este în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1). Dacă transferul are legătură 
cu activitățile de prelucrare care se referă la 
persoane vizate din alt stat membru sau din 
alte state membre, sau dacă afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57. Autorizațiile 
acordate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, în cazul în 
care nu există un responsabil pentru 
protecția datelor sau dacă nu se deține o 
certificare oficială suficientă sau valabilă,
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau pentru 
dispozițiile care vor fi incluse în acordurile 
administrative care constituie temeiul 
pentru un astfel de transfer. Autorizarea 
acordată de autoritatea de supraveghere 
este în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1). Dacă transferul are legătură 
cu activitățile de prelucrare care se referă la 
persoane vizate din alt stat membru sau din 
alte state membre, sau dacă afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57. Autorizațiile 
acordate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

Or. es
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Justificare

A se vedea justificarea anterioară.

Amendamentul 339
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să fie elaborate de către grupul de 
întreprinderi cu acordul reprezentantului 
locului de muncă și al responsabilului cu 
protecția datelor la sediul sucursalei în 
cauză;

Or. de

Amendamentul 340
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate preciza formatul și 
procedurile pentru schimbul de informații 
prin mijloace electronice între operatori, 
persoanele împuternicite de către operatori 
și autoritățile de supraveghere pentru 
regulile corporative cu forță juridică 
obligatorie în sensul prezentului articol. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia poate preciza formatul și 
procedurile pentru schimbul de informații 
între operatori, persoanele împuternicite de 
către operatori și autoritățile de
supraveghere pentru regulile corporative cu 
forță juridică obligatorie în sensul 
prezentului articol. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Formularea „prin mijloace electronice” ar trebui eliminată în temeiul principiului 
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neutralității tehnologice pe care, din punctul nostru de vedere, al trebui să îl respecte 
regulamentul.

Amendamentul 341
Arlene McCarthy

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) transferul este necesar din motive 
importante, de interes public; or

(d) transferul este necesar din motive 
importante, de interes public, de exemplu 
în cazurile transferurilor internaționale 
de date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale 
sau vamale, între autoritățile de 
supraveghere financiară, între serviciile 
competente în materie de securitate 
socială sau către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, identificării, 
investigării și urmăririi penale a 
infracțiunilor; sau

Or. en

Amendamentul 342
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) transferul este necesar pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță; sau

(e) transferul este necesar pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau la nivel administrativ; 
sau o

Or. es

Justificare

Considerăm că ar trebui incluse și procedurile administrative, întrucât acestea reprezintă în 
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multe situații calea inițială de exercitare și apărare a drepturilor unei persoane.

Amendamentul 343
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator consemnează evaluarea și 
garanțiile corespunzătoare oferite 
prevăzute la alineatul (1) litera (h) de la 
prezentul articol, în documentele prevăzute 
la articolul 28, după caz în conformitate 
cu norma respectivă, și informează 
autoritatea de supraveghere cu privire la 
transfer.

Or. es

Justificare

La alineatul (6), în acord cu poziția noastră, înțelegem că obligațiile de consemnare astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 28 se aplică atunci când concordă cu amendamentul propus 
la articolul respectiv, adică atunci când nu există un responsabil pentru protecția datelor sau 
o certificare valabilă suficientă. În celelalte cazuri se va aplica principiul general al 
responsabilității în temeiul articolului 28 alineatul (1).

Amendamentul 344
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii „motivelor importante, 
de interes public”, în sensul alineatului 
(1) litera (d), precum și a criteriilor și 
cerințelor aplicabile garanțiilor 
corespunzătoare prevăzute la alineatul (1) 

eliminat
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litera (h).

Or. es

Justificare

Actele delegate prevăzute la alineatul (7) sunt excesive, întrucât vizează aspecte esențiale ale 
articolului, nu unele referitoare numai la dezvoltare. Dacă se consideră necesară 
completarea aspectelor esențiale ale normelor prevăzute la acest articol, aceste completări ar 
trebui să fie realizate direct în articol.

Amendamentul 345
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Divulgările de informații neautorizate de 

dreptul Uniunii
(1) Nicio hotărâre a unei instanțe sau a 
unui tribunal și nicio decizie a unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
care solicită unui operator sau unei 
persoane împuternicite de operator să 
divulge date cu caracter personal nu este 
recunoscută sau aplicabilă în niciun fel, 
fără a aduce atingere tratatelor de 
asistență reciprocă sau acordurilor 
internaționale în vigoare încheiate între 
țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru.
(2) În cazul în care, printr-o hotărâre a 
unei instanțe sau a unui tribunal sau 
printr-o decizie a unei autorități 
administrative a unei țări terțe, unui 
operator sau unei persoane împuternicite 
de operator i se solicită să divulge date cu 
caracter personal, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator și, 
dacă există, reprezentantul operatorului, 
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notifică în cel mai scurt timp posibil 
autoritatea de supraveghere cu privire la 
solicitare și obține o autorizație prealabilă 
pentru transfer din partea autorității de 
supraveghere, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1) litera (d).
(3) Autoritatea de supraveghere evaluează 
conformitatea solicitării de divulgare cu 
regulamentul și, îndeosebi, dacă 
divulgarea datelor este necesară și 
solicitată în mod legal în conformitate cu 
articolul 44 alineatul (1) literele (d) și (e) 
și alineatul (5).
(4) Autoritatea de supraveghere 
informează autoritatea națională 
competentă cu privire la solicitare. De 
asemenea, operatorul sau persoana 
împuternicită de operator informează 
persoana vizată cu privire la solicitare și 
la autorizația acordată de autoritatea de 
supraveghere.
(5) Comisia poate stabili formatul 
standard al notificărilor transmise către 
autoritatea de supraveghere la care se 
face referire la alineatul (2) și al 
informării transmise persoanei vizate la 
care se face referire la alineatul (4), 
precum și procedurile aplicabile 
notificării și informării. Actele de punere 
în aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Textul acestui amendament are la bază informații divulgate în cadrul unui proiect de 
consultare între servicii. Acesta asigură protecție împotriva țărilor terțe care urmăresc 
aplicarea legislației lor în afara teritoriului care le aparține. Această protecție este necesară 
deoarece legislația anumitor țări terțe îi obligă pe operatori să divulge datele cu caracter 
personal fără adoptarea unor măsuri de protecție adecvate. Autoritățile țărilor terțe nu pot 
avea acces la date cu caracter personal deținute de operatorii europeni decât prin 
intermediul procedurilor de asistență juridică reciprocă.
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Amendamentul 346
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopurile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) și (b), autoritățile de 
supraveghere trebuie să aibă posibilitatea 
de a face schimb de informații și de a 
coopera la activități asociate exercitării 
competențelor lor și protecției drepturilor 
reglementate de prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Textul sugerat aici este o completare care stabilește condițiile în care se pot desfășura aceste 
acorduri și activități. Modelul sugerat este adaptat după modelul pentru cooperarea 
autorităților competente în domeniul auditului stabilit de Directiva 2006/43/CEE din 
17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

Amendamentul 347
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cooperarea se poate realiza cu 
următoarele condiții:
(a) autorităților competente din țările terțe 
le este atribuită competența de a proteja 
datelor cu caracter personal în contextul 
domeniilor a căror cunoaștere le revine în 
conformitate cu legislația în vigoare;
(b) există acorduri de colaborare pe bază 
de reciprocitate încheiate între autoritățile 
competente respective;
(c) transferul de date cu caracter personal 
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către țara terță are loc în conformitate cu 
capitolul V din prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Textul sugerat aici este o completare care stabilește condițiile în care se pot desfășura aceste 
acorduri și activități. Modelul sugerat este adaptat după modelul pentru cooperarea 
autorităților competente în domeniul auditului stabilit de Directiva 2006/43/CEE din 
17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

Amendamentul 348
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acordurile de colaborare menționate 
la alineatul (2) litera (b) asigură că:
(a) autoritățile competente prezintă o
justificare a scopului solicitării de 
cooperare;
(b) persoanele angajate sau angajate 
anterior de către autoritățile competente 
ale țării terțe care primește informațiile 
fac obiectul obligației de păstrare a 
secretului profesional;
(c) autoritățile competente din țara terță 
pot utiliza rezultatele cooperării doar 
pentru exercitarea funcțiilor asociate 
protecției datelor cu caracter personal;
(d) în cazul în care autoritatea 
competentă din țara terță dorește să îi 
transfere unui terț informațiile primite în 
cadrul cooperării, aceasta trebuie să 
obțină acordul scris, prealabil și explicit 
al autorității care a furnizat informațiile, 
cu excepția situației în care transferul este 
impus de legislația națională sau ordonat 
de un organ judiciar și constituie o 
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măsură necesară pentru protejarea 
intereselor publice relevante referitoare 
la:
prevenirea, anchetarea sau urmărirea 
infracțiunilor penale;
monitorizarea, inspectarea sau 
reglementarea asociată, inclusiv 
ocazional, exercitarea atribuțiilor oficiale
în cadrul acordului.
În acest caz, autoritatea care a furnizat 
informațiile trebuie să fie informată în 
prealabil.
(e) se adoptă măsurile de siguranță, 
organizaționale și tehnice 
corespunzătoare pentru protejarea datelor 
respective împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, a pierderii 
accidentale, a modificării, divulgării sau 
accesării neautorizate sau împotriva 
oricărei alte forme ilegale de prelucrare;
(f) solicitarea de cooperare adresată de 
autoritatea competentă din țara terță ar 
trebui să fie refuzată atunci când:
afectează negativ suveranitatea, siguranța 
sau ordinea publică a Uniunii Europene 
sau a statului membru respectiv; sau
s-a inițiat deja o procedură judiciară cu 
privire la aceleași acțiuni și împotriva 
acelorași persoane pe lângă autoritățile 
statului membru căruia i-a fost adresată 
solicitarea.

Or. es

Justificare

Textul sugerat aici este o completare care stabilește condițiile în care se pot desfășura aceste 
acorduri și activități. Modelul sugerat este adaptat după modelul pentru cooperarea 
autorităților competente în domeniul auditului stabilit de Directiva 2006/43/CEE din 
17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.
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Amendamentul 349
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre aduc la cunoștința 
Comisiei acordurile de colaborare 
menționate la alineatele (2a) și (2b).

Or. es

Justificare

Textul sugerat aici este o completare care stabilește condițiile în care se pot desfășura aceste 
acorduri și activități. Modelul sugerat este adaptat după modelul pentru cooperarea 
autorităților competente în domeniul auditului stabilit de Directiva 2006/43/CEE din 
17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

Amendamentul 350
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate.

(1) Autoritățile de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care le sunt încredințate.

Or. es

Amendamentul 351
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În îndeplinirea îndatoririlor, membrii 
autorității de supraveghere nu solicită și 
nici nu acceptă niciun fel de instrucțiuni.

(2) În îndeplinirea îndatoririlor, membrii 
autorităților de supraveghere nu solicită și 
nici nu acceptă niciun fel de instrucțiuni.

Or. es

Amendamentul 352
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare stat membru se asigură că 
autoritatea de supraveghere beneficiază de 
resurse umane, tehnice și financiare 
adecvate, de sediul și infrastructura 
necesară pentru buna executare a sarcinilor 
și competențelor, inclusiv a celor care 
urmează să fie efectuate în contextul 
asistenței reciproce, al cooperării și 
participării la Comitetul european pentru 
protecția datelor.

(5) Fiecare stat membru se asigură, în 
conformitate cu distribuția competențelor 
la nivel intern, că autoritățile de 
supraveghere beneficiază de resurse 
umane, tehnice și financiare adecvate, de 
sediul și infrastructura necesară pentru 
buna executare a sarcinilor și 
competențelor, inclusiv a celor care 
urmează să fie efectuate în contextul 
asistenței reciproce, al cooperării și 
participării la Comitetul european pentru 
protecția datelor.

Or. es

Amendamentul 353
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Fiecare stat membru se asigură, în 
conformitate cu distribuția competențelor 
la nivel intern, că autoritățile că 
autoritatea de supraveghere dispun de 
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acestuia. personal propriu, care este numit de șeful 
autorității de supraveghere și care răspunde 
în fața acestuia.

Or. es

Amendamentul 354
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că 
autoritatea de supraveghere face obiectul 
unui control financiar care nu aduce 
atingere independenței sale. Statele 
membre se asigură că autoritatea de 
supraveghere dispune de bugete anuale 
distincte. Bugetele se fac publice.

(7) Statele membre se asigură, în 
conformitate cu distribuția competențelor 
la nivel intern, că autoritățile de 
supraveghere fac obiectul unui control 
financiar care nu aduce atingere 
independenței lor. Statele membre se 
asigură, în conformitate cu distribuția 
competențelor la nivel intern, că 
autoritățile de supraveghere dispun de 
bugete anuale distincte. Bugetele se fac 
publice.

Or. es

Amendamentul 355
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității sau 
autorităților de supraveghere trebuie 
numiți fie de parlament, fie de organismele 
guvernamentale.

Or. es
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Amendamentul 356
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Funcțiile unui membru încetează în 
cazul expirării mandatului, în cazul 
demisiei sau destituirii conform 
dispozițiilor alineatului (5).

(3) Funcțiile unui membru încetează în 
cazul expirării mandatului sau în cazul 
incapacității de exercitare a funcției, în 
caz de incompatibilitate, demisie, 
demitere, condamnare definitivă pentru o 
infracțiune sau pensionare obligatorie.

Or. es

Amendamentul 357
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un membru poate fi demis sau poate fi 
decăzut din dreptul la pensie sau la alte 
beneficii echivalente de către instanța 
națională competentă, în cazul în care 
membrul respectiv nu mai îndeplinește 
condițiile necesare pentru executarea 
funcțiilor sau este vinovat de comiterea 
unei abateri disciplinare grave.

(4) Un membru poate fi demis sau 
mandatul său poate fi reziliat de către 
organismul care l-a numit, în cazul în care 
membrul respectiv nu mai îndeplinește 
condițiile necesare pentru executarea 
funcțiilor sau este vinovat de comiterea 
unei nerespectări grave a atribuțiilor sale.

Or. es

Amendamentul 358
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 49 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și statutul autorității de 
supraveghere;

(a) instituirea și statutul autorităților de 
supraveghere;

Or. es

Amendamentul 359
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 49 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calificările, experiența și competențele 
necesare pentru exercitarea funcției de 
membru al autorității de supraveghere;

(b) calificările, experiența și competențele 
necesare pentru exercitarea funcției de 
membru al autorităților de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 360
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 49 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele și procedurile pentru numirea 
membrilor autorității de supraveghere, 
precum și normele privind acțiunile sau 
ocupațiile incompatibile cu funcțiile 
membrilor;

(c) normele și procedurile pentru numirea 
membrilor autorităților de supraveghere, 
precum și normele privind acțiunile sau 
ocupațiile incompatibile cu funcțiile 
membrilor;

Or. es

Amendamentul 361
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 49 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) durata mandatului membrilor 
autorității de supraveghere, care nu poate 
fi sub patru ani, cu excepția primului 
mandat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, care poate fi pe o 
perioadă mai scurtă în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
independența autorității de supraveghere 
printr-o procedură de numiri eșalonate;

(d) durata mandatului membrilor 
autorităților de supraveghere, care nu 
poate fi sub patru ani, cu excepția primului 
mandat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, care poate fi pe o 
perioadă mai scurtă în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
independența autorităților de supraveghere 
printr-o procedură de numiri eșalonate;

Or. es

Amendamentul 362
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 49 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) posibilitatea de reînnoire a mandatului 
membrilor autorității de supraveghere;

(e) posibilitatea de reînnoire a mandatului 
membrilor autorităților de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 363
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 49 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) regulile și condițiile comune care 
reglementează îndatoririle membrilor și ale 
personalului autorității de supraveghere;

(f) regulile și condițiile comune care 
reglementează îndatoririle membrilor și ale 
personalului autorităților de supraveghere;

Or. es
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Amendamentul 364
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 49 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) normele și procedurile privind încetarea 
funcțiilor asumate de membrii autorității 
de supraveghere, inclusiv în cazul în care
nu mai îndeplinesc condițiile necesare 
pentru exercitarea atribuțiilor lor sau în 
cazul în care sunt vinovați de comiterea 
unei abateri disciplinare grave.

(g) normele și procedurile privind încetarea 
funcțiilor asumate de membrii autorităților
de supraveghere, inclusiv în cazul în care 
nu mai îndeplinesc condițiile necesare 
pentru exercitarea atribuțiilor lor sau în 
cazul în care sunt vinovați de comiterea 
unei abateri disciplinare grave.

Or. es

Amendamentul 365
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorității de supraveghere au obligația de 
a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale.

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorităților de supraveghere au obligația 
de a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale.

Or. es

Amendamentul 366
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe teritoriul său, fiecare autoritate este 
competentă pentru activitățile de 
prelucrare a datelor desfășurate de un 
sediu al operatorului sau al persoanei 
împuternicite de operator sau care 
afectează persoanele vizate.

Or. fr

Amendamentul 367
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, cu excepția 
situațiilor în care sunt vizate deciziile prin 
care se răspunde la reclamațiile 
menționate la articolul 73, caz în care 
coordonează acțiunile autorităților de 
supraveghere implicate, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

Or. es
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Justificare

Propunerea constă practic în adăugarea unui fragment la articolul 51 alineatul (2), prin care 
se exclud din domeniul de aplicare acele acțiuni ce fac obiectul articolului 73 (reclamațiile 
din partea persoanelor vizate). De asemenea, cu scopul păstrării coerenței întregului text, se 
propun o serie de modificări în sensul eliminării dispozițiilor care au fost incluse ca urmare a 
extinderii universale a sistemului autorității unice.

Amendamentul 368
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 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 la această autoritate 
de supraveghere;

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

Or. es

Justificare

Depunerea unei plângeri la poliție ar trebui considerată în egală măsură o posibilă cauză 
pentru demararea unei anchete atunci când, în cursul activităților polițienești, apar 
informații relevante care demonstrează încălcarea dreptului la viața privată al unei 
persoane.

Amendamentul 369
Antonio López-Istúriz White

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) coordonează politicile de certificare 
pe teritoriul său, în conformitate cu 
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dispozițiile articolului 39.

Or. es

Justificare

Conform poziției noastre de susținere a consolidării politicilor de certificare, considerăm că 
este important să se facă referire la sfera competențelor autorităților de supraveghere în 
legătură cu acestea.

Amendamentul 370
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) realizează audituri sau planuri de 
audit cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. es

Amendamentul 371
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 54 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de supraveghere trebuie 
să întocmească un raport anual cu privire la 
activitățile sale. Raportul trebuie să fie 
prezentat parlamentului național și se pune 
la dispoziția publicului, Comisiei și 
Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Fiecare autoritate de supraveghere trebuie 
să întocmească un raport anual cu privire la 
activitățile sale. Raportul trebuie să fie 
prezentat parlamentului și/sau celorlalte 
autorități prevăzute de legislația națională 
și se pune la dispoziția publicului, Comisiei 
și Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Or. es
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Justificare

Amendamentul a fost depus pentru ca țările care au mai multe autorități de supraveghere să 
fie incluse în propunere.

Amendamentul 372
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Pentru a asigura eficiența și credibilitatea sistemului, perioada ar trebui să fie redusă de la o 
lună la 15 zile.

Amendamentul 373
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu acționează în termen de o 
lună de la solicitarea din partea altei 
autorități de supraveghere, aceasta din 

(8) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu acționează în termen de 
cincisprezece zile de la solicitarea din 
partea altei autorități de supraveghere, 
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urmă are competența de a lua o măsură 
provizorie pe teritoriul propriului stat 
membru, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1), și sesizează Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 57.

aceasta din urmă are competența de a lua o 
măsură provizorie pe teritoriul propriului 
stat membru, în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1), și sesizează 
Comitetul european pentru protecția 
datelor în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 57.

Or. es

Justificare

Pentru a asigura eficiența și credibilitatea sistemului, perioada ar trebui să fie redusă de la o 
lună la 15 zile.

Amendamentul 374
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu se conformează, în termen 
de o lună, obligației prevăzute la 
alineatul (2), celelalte autorități de 
supraveghere au competența de a adopta o 
măsură provizorie pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1).

(5) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu se conformează, în termen 
de cincisprezece zile, obligației prevăzute 
la alineatul (2), celelalte autorități de 
supraveghere au competența de a adopta o 
măsură provizorie pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1).

Or. es

Justificare

Pentru a asigura eficiența și credibilitatea sistemului, perioada ar trebui să fie redusă de la o 
lună la 15 zile.

Amendamentul 375
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Ar fi corect să se poată limita obligația Consiliului de a se pronunța asupra subiectelor în 
legătură cu care a fost informat. În acest sens, se poate sprijini dispoziția de la articolul 58 
alineatul (7), însă cu unele modificări.

Amendamentul 376
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Avizul Comisiei

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

Or. es

Justificare

Se elimină articolele care îi conferă Comisiei competențe de supraveghere a activității 
autorităților de supraveghere. Este necesar ca autoritățile de supraveghere să fie 
independente la nivel individual și colectiv și să nu fie subordonate sau condiționate de 
organele administrative și/sau politice. Atribuțiile Comisiei în calitate de supraveghetor al 
aplicării dreptului european se exercită exclusiv prin metodele prevăzute în tratate.

Amendamentul 377
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 60
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Suspendarea unui proiect de măsură

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

Or. es

Justificare

Se elimină articolele care îi conferă Comisiei competențe de supraveghere a activității 
autorităților de supraveghere. Este necesar ca autoritățile de supraveghere să fie 
independente la nivel individual și colectiv și să nu fie subordonate sau condiționate de 
organele administrative și/sau politice. Atribuțiile Comisiei în calitate de supraveghetor al 
aplicării dreptului european se exercită exclusiv prin metodele prevăzute în tratate.
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Amendamentul 378
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Se elimină articolele care îi conferă Comisiei competențe de supraveghere a activității 
autorităților de supraveghere. Este necesar ca autoritățile de supraveghere să fie 
independente la nivel individual și colectiv și să nu fie subordonate sau condiționate de 
organele administrative și/sau politice. Atribuțiile Comisiei în calitate de supraveghetor al 
aplicării dreptului european se exercită exclusiv prin metodele prevăzute în tratate.

Amendamentul 379
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a decide, în termenul menționat la 
articolul 59 alineatul (1), referitor la 

eliminat
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aplicabilitatea generală a proiectului de 
clauze standard în materie de protecție a 
datelor menționate la articolul 58 
alineatul (2) litera (d);

Or. es

Justificare

Se elimină articolele care îi conferă Comisiei competențe de supraveghere a activității 
autorităților de supraveghere. Este necesar ca autoritățile de supraveghere să fie 
independente la nivel individual și colectiv și să nu fie subordonate sau condiționate de 
organele administrative și/sau politice. Atribuțiile Comisiei în calitate de supraveghetor al 
aplicării dreptului european se exercită exclusiv prin metodele prevăzute în tratate.

Amendamentul 380
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din motive imperative de urgență pe 
deplin justificate legate de interesul 
persoanelor vizate în cazurile menționate 
la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3). 
Aceste acte rămân în vigoare pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni.

eliminat

Or. es

Justificare

Se elimină articolele care îi conferă Comisiei competențe de supraveghere a activității 
autorităților de supraveghere. Este necesar ca autoritățile de supraveghere să fie 
independente la nivel individual și colectiv și să nu fie subordonate sau condiționate de 
organele administrative și/sau politice. Atribuțiile Comisiei în calitate de supraveghetor al 
aplicării dreptului european se exercită exclusiv prin metodele prevăzute în tratate.



AM\920534RO.doc 193/231 PE500.695v01-00

RO

Amendamentul 381
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să propună bazele politicii europene 
în materie de certificare, să monitorizeze 
și să evalueze, transmițând Comisiei 
concluziile sale.

Or. es

Amendamentul 382
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi. 
Unul dintre vicepreședinți este Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, cu 
excepția cazului în care aceasta a fost 
aleasă președinte.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi.

Or. es

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor să fie mai 
îndreptățită decât altă autoritate să îndeplinească permanent funcția de vicepreședinte.

Amendamentul 383
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un secretariat. Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor 
asigură secretariatul.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un secretariat. Comisia se 
asigură că secretariatul Comitetului 
dispune de mijloacele necesare pentru a-și 
desfășura activitatea.

Or. es

Justificare

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este membră a Comitetului, cu drept de vot 
și de exprimare. Nu este adecvat ca AEPD să asigure și secretariatul. În calitate de secretar, 
Autoritatea ar putea controla cursul lucrărilor Comitetului și le-ar putea orienta sau 
influența într-o manieră incompatibilă cu calitatea sa de membru activ, cu interese proprii și 
diferite de cele ale Comitetului.

Amendamentul 384
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în 
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere niciunei căi de 
atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din statul membru al cărui rezident este, 
în cazul în care consideră că prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal nu 
respectă prezentul regulament sau că 
drepturile ce îi sunt recunoscute prin 
regulament nu au fost respectate în mod 
corespunzător.

Or. es

Justificare

Persoanele vizate au dreptul de a se adresa autorităților de supraveghere în cazul în care 
consideră că drepturile deținute în temeiul acestui regulament le-au fost încălcate. În acest 
sens, persoanele vizate pot depune personal reclamații sau pot împuternici organismele sau 
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organizațiile menționate la alineatul (2) să acționeze în numele lor.

Amendamentul 385
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în 
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere niciunei căi de 
atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune în 
mod gratuit o plângere la o autoritate de 
supraveghere în orice stat membru, în cazul 
în care consideră că prelucrarea datelor 
sale cu caracter personal nu respectă 
prezentul regulament.

Or. it

Amendamentul 386
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în 
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere niciunei căi de 
atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere 
din statul membru în care aceasta își are 
reședința obișnuită sau din statul membru 
în care operatorul de date își are sediul 
principal, în cazul în care consideră că 
prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal nu respectă prezentul regulament.

Or. en
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Justificare

Formularea propusă de Comisie generează probleme de ordin practic și dificultăți logistice 
considerabile, iar modificarea propusă ar asigura o certitudine juridică sporită pentru 
persoanele vizate, precum și pentru autoritatea națională de supraveghere.

Amendamentul 387
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, poate depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere statul membru
în cauză în cazul în care consideră că 
drepturile stabilite în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate. De asemenea, 
poate, în numele uneia sau mai multor 
persoane vizate rezidente ale statului 
membru respectiv, să exercite drepturile 
ce le sunt conferite persoanelor respective 
prin regulament, cu condiția să dețină o 
împuternicire corespunzătoare în acest 
sens.

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea anterioară.

Amendamentul 388
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 389
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a iniția o acțiune judiciară 
împotriva deciziilor unei autorități de 
supraveghere referitoare la persoana 
respectivă sau care o afectează în orice 
altă manieră.

Or. es

Justificare

Persoanele fizice sau juridice ar trebui să aibă dreptul de a iniția acțiuni în justiție împotriva 
autorităților de supraveghere cu privire la orice decizie, inactivitate sau omisiune a 
autorităților care poate afecta drepturile persoanelor fizice sau juridice respective. 
Regulamentul ar trebui să stabilească în ce condiții poate fi respinsă o plângere. Persoanele 
vizate direct de acțiunea sau omisiunea respectivă, precum și persoanele ale căror drepturi 
au fost afectate pot iniția acțiuni în justiție.

Amendamentul 390
Francesco Enrico Speroni
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Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a recurge, în mod gratuit, la o 
cale de atac judiciară împotriva deciziilor 
unei autorități de supraveghere referitoare 
la persoana respectivă.

Or. it

Amendamentul 391
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană vizată are dreptul de a
exercita o cale de atac judiciară care să 
oblige autoritatea de supraveghere să dea 
curs unei plângeri, în absența unei decizii 
necesare pentru protejarea drepturilor 
sale sau în cazul în care autoritatea de 
supraveghere nu informează persoana 
vizată în termen de trei luni cu privire la 
progresele sau la soluționarea plângerii în 
temeiul articolului 52 alineatul (1) litera 
(b).

(2) Se consideră că plângerea a fost 
respinsă în cazul în care, în termen de trei 
luni de la data prezentării plângerii, 
autoritatea de supraveghere nu a informat 
persoana vizată cu privire la cursul 
acțiunii. De asemenea, se consideră că 
plângerea a fost respinsă dacă, în termen 
de șase luni de la data prezentării sale, 
autoritatea de supraveghere nu a soluționat 
definitiv plângerea.

Or. es

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică, ar trebui să se stabilească un termen maxim de șase 
luni pentru adoptarea deciziilor cu privire la plângeri. Pentru situațiile excepționale s-ar 
putea avea în vedere un termen mai îndelungat. În orice caz, ar trebui să se stabilească și un 
termen maxim în care autoritățile de supraveghere să informeze persoana vizată cu privire la 
evoluția acțiunii sale și, dacă se depășește acest termen, se va considera că plângerea a fost 
respinsă definitiv.
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Amendamentul 392
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în 
numele său împotriva autorității de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Or. es

Amendamentul 393
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere niciunei căi de 
atac administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere menționat la 
articolul 73, orice persoană fizică are 
dreptul la exercitarea unei căi de atac 
judiciare, în cazul în care consideră că 
drepturile de care beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate.

Or. es
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Justificare

Pentru a nu da naștere la interpretări ce ar putea restrânge, într-o anumită măsură, dreptul 
la exercitarea unei căi de atac, propunem eliminarea ultimei părți a alineatului, de la „ca 
urmare a…” până la sfârșit.

Amendamentul 394
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 395
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o acțiune care se referă 
la aceeași măsură, decizie sau practică este 
în curs în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 58, o instanță poate suspenda 
acțiunile care i-au fost înaintate, cu 
excepția cazurilor în care caracterul urgent 

(3) În cazul în care o acțiune care se referă 
la aceeași măsură, decizie sau practică este 
în curs în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 58, o instanță poate suspenda 
acțiunile care i-au fost înaintate, la 
solicitarea oricăreia dintre părți și după 
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al chestiunii privind protecția drepturilor 
persoanei vizate nu îi permite să aștepte 
rezultatul acțiunii în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței.

audierea tuturor părților, cu excepția 
cazurilor în care caracterul urgent al 
chestiunii privind protecția drepturilor 
persoanei vizate nu îi permite să aștepte 
rezultatul acțiunii în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței.

Or. es

Justificare

Considerăm că procesul ar trebui să fie suspenda doar la solicitarea uneia dintre părți și 
după audierea tuturor părților, aceasta fiind soluția cea mai adecvată pentru astfel de cazuri.

Amendamentul 396
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Un astfel de mecanism nu este necesar din punct de vedere practic.

Amendamentul 397
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 

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

alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate, cu condiția să fie împuternicită în 
mod corespunzător în acest sens.

Or. es

Justificare

Organismele, organizațiile sau asociațiile menționate la articolul 73 alineatul (2) ar trebui să 
fie împuternicite în mod corespunzător să exercite dreptul conferit în temeiul acestui articol 
în numele persoanelor vizate. Este important ca acest aspect să fie stabilit foarte clar în 
regulament.

Amendamentul 398
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o instanță competentă 
a unui stat membru are motive întemeiate 
să creadă că în alt stat membru se 
desfășoară acțiuni paralele, aceasta 
contactează instanța competentă din 
celălalt stat membru pentru a-i confirma 
existența unor astfel de acțiuni paralele.

eliminat

Or. es

Justificare

Considerăm că alineatele (3) și (4) creează confuzii. Dacă se referă la litispendență, 
considerăm că acesta nu este instrumentul potrivit pentru a stabili regimul juridic aplicabil 
acestui tip de situații, normele actuale privind competențele judiciare la nivelul Uniunii fiind 
suficiente pentru a rezolva eventualele probleme ce ar putea apărea.

Amendamentul 399
Antonio López-Istúriz White
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Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care astfel de acțiuni 
paralele în alt stat membru se referă la 
aceeași măsură, decizie sau practică, 
instanța poate suspenda acțiunea.

eliminat

Or. es

Justificare

Considerăm că alineatele (3) și (4) creează confuzii. Dacă se referă la litispendență, 
considerăm că acesta nu este instrumentul potrivit pentru a stabili regimul juridic aplicabil 
acestui tip de situații, normele actuale privind competențele judiciare la nivelul Uniunii fiind 
suficiente pentru a rezolva eventualele probleme ce ar putea apărea.

Amendamentul 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
materiale sau morale ca urmare a unei 
operațiuni ilegale de prelucrare, inclusiv 
înscrierea pe o listă neagră, sau a unei 
acțiuni incompatibile cu dispozițiile 
prezentului regulament are dreptul să 
obțină despăgubiri de la operator sau de la 
persoana împuternicită de operator pentru 
prejudiciul suferit și pentru orice daune 
morale.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure despăgubiri tuturor persoanelor vizate cărora le-au fost prelucrate 
datele cu caracter personal în mod ilegal sau fără consimțământul lor, îndeosebi dacă datele 
respective au fost utilizate pentru a le împiedica acestora accesul la un loc de muncă.
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Amendamentul 401
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta este 
responsabilă în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului. În caz de 
răspundere solidară, persoana 
împuternicită de către operator care a 
despăgubit persoana vizată poate înainta 
o acțiune împotriva operatorului pentru a 
solicita rambursarea, dacă a acționat în 
conformitate cu actul juridic menționat la 
articolul 26 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 402
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul a desemnat 
un reprezentant, sancțiunile sunt aplicate 
reprezentantului, fără a aduce atingere 
sancțiunilor care ar putea fi inițiate 
împotriva operatorului.

(2) În cazul în care operatorul a desemnat 
un reprezentant, sancțiunile sunt aplicate 
reprezentantului în această calitate, iar 
acesta are obligația de a le respecta fără a 
aduce atingere sancțiunilor care ar putea fi 
inițiate împotriva operatorului.

Or. es

Justificare

Alineatul (2) pare că se referă la obligația reprezentantului de a îndeplini sancțiuni pentru 
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acțiuni ale persoanei reprezentate sau ale operatorului. În acest caz, considerăm oportun să 
evidențiem faptul că sancțiunea i se va impune efectiv în calitatea sa de reprezentant.

Amendamentul 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice persoană sau întreprindere 
despre care se știe că a încălcat 
dispozițiile prezentului regulament, de 
exemplu prin accesarea în mod ilegal a 
datelor cu caracter personal ale 
angajaților în scopul înscrierii acestora pe 
o listă neagră sau pentru a-i împiedica să 
își găsească un loc de muncă, ar trebui să 
fie exclusă de la primirea subvențiilor și a 
fondurilor din partea UE și de la 
participarea la licitațiile publice pentru 
alte contracte de achiziții publice la 
nivelul UE, la nivel național sau la 
nivelul autorității publice până când toate 
procedurile judiciare au fost încheiate și 
toate victimele au fost pe deplin 
despăgubite.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament trebuie să stabilească în mod clar faptul că încălcarea normelor 
privind protecția datelor nu va fi tolerată și că accesul acestora la finanțările UE va fi blocat 
atât timp cât rămân implicate în astfel de activități.

Amendamentul 404
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul „ghișeului unic”, prezentul amendament garantează că 
întreprinderile nu pot fi sancționate de mai multe autorități de protecție a datelor pentru 
aceeași încălcare.

Amendamentul 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă în temeiul articolului 51 este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

Or. pl

Amendamentul 406
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 

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

încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau de tipul de
neglijență, de gradul de responsabilitate a 
persoanei fizice sau juridice și de 
încălcările comise anterior de către această 
persoană, de măsurile și procedurile 
tehnice și organizatorice puse în aplicare în 
temeiul articolului 23, de gradul de 
cooperare cu autoritatea de supraveghere în 
vederea remedierii încălcării și de 
capacitatea economică reală a persoanei 
sancționate.

Or. es

Amendamentul 407
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să asigure că încălcările intenționate sau cele cauzate de 
imprudență sunt sancționate mai sever decât încălcările cauzate de o simplă neglijență. Prin 
pachetul de amendamente referitoare la sancțiunile administrative se urmărește asigurarea 
faptului că sancțiunea este proporțională cu comportamentul și că sancțiunile cele mai severe 
sunt rezervate pentru abaterile cele mai grave. Capacitatea APD de a solicita desemnarea 
unui RPD vizează, de asemenea, să garanteze proporționalitatea sancțiunilor.

Amendamentul 408
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 409
Sajjad Karim
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 410
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul unei încălcări neintenționate a 
dispozițiilor prezentului regulament, fără 
antecedente stabilite prin hotărâre 
definitivă sau cu antecedente anulate, se 
poate transmite o avertizare în scris, caz în 
care nu se impune nicio sancțiune, dar se 
pot aplica, dacă circumstanțele cazului 
impun acest lucru, măsuri de corecție 
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alternative, în situațiile și sub formele 
menționate în continuare:

Or. es

Justificare

Se creează o gamă mai amplă de sancțiuni alternative. În acest sens, se extind sancțiunile 
alternative prevăzute la alineatul (3), astfel încât să se poată aplica nu numai persoanelor 
sau instituțiilor indicate inițial, ci și, în baza îndeplinirii anumitor condiții specifice, 
administrațiilor publice și celorlalte întreprinderi și instituții.

Amendamentul 411
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 412
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o întreprindere sau o organizație cu mai 
puțin de 250 de angajați este dispusă să 
coopereze cu autoritatea de supraveghere 
pentru conceperea unor măsuri de 
corecție care să permită evitarea pe viitor 
a unor încălcări similare. Cooperarea la 
care se face referire la această literă este 
reglementată de acorduri obligatorii 



AM\920534RO.doc 211/231 PE500.695v01-00

RO

încheiate cu autoritatea de supraveghere. 
Necooperarea cu autoritatea de 
supraveghere indicată în termen de șase 
luni de la deschiderea procedurii 
determină aplicarea amenzii care ar fi 
fost aplicată inițial.

Or. es

Justificare

Se creează o gamă mai amplă de sancțiuni alternative concentrate pe o strategie care 
urmărește evitarea viitoarelor încălcări. Majoritatea sancțiunilor alternative prevăzute 
vizează instituirea unui acord cu privire la mijloacele prin care se pot evita încălcările pe 
viitor. Măsurile de corecție se definesc pornind de la acordurile încheiate cu autoritatea de 
supraveghere sau de la actele sau deciziile adoptate de administrația în cauză.

Amendamentul 413
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o administrație publică cooperează 
cu autoritatea de supraveghere pentru a 
stabili măsuri ce permit evitarea unor 
încălcări similare pe viitor. Cooperarea la 
care se face referire la această literă se 
stabilește pornind de la acordurile sau 
rezoluțiile încheiate de administrația 
respectivă, în care se face referire la 
originea măsurilor adoptate. 
Necooperarea cu autoritatea de 
supraveghere acreditată în mod 
corespunzător în termen de șase luni de la 
deschiderea procedurii determină 
aplicarea amenzii care ar fi fost aplicată 
inițial.
În sensul prezentului articol, sancțiunile 
anterioare stabilite prin hotărâre 
definitivă pentru infracțiuni din 
neglijență se anulează după cum 
urmează:
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în termen de doi ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (4); în termen de patru ani 
pentru sancțiuni însoțite de una dintre 
amenzile prevăzute la alineatul (5); în 
termen de șase ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (6).
În sensul prezentului articol, sancțiunile 
anterioare stabilite prin hotărâre 
definitivă pentru infracțiuni comise din 
neglijență gravă sau în mod intenționat se 
anulează după cum urmează:
în termen de cinci ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (4); în termen de zece ani 
pentru sancțiuni însoțite de una dintre 
amenzile prevăzute la alineatul (5); în 
termen de cincisprezece ani pentru 
sancțiuni însoțite de una dintre amenzile 
prevăzute la alineatul (6).

Or. es

Justificare

A se vedea justificarea anterioară.

Amendamentul 414
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de maximum 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de maximum 1 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

Or. it
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Amendamentul 415
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de maximum 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de maximum 1 % 
din profitul său mediu la nivel mondial, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

Or. es

Amendamentul 416
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

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

Or. it

Amendamentul 417
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14;

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații vădit 
incomplete, în conformitate cu articolul 11, 
articolul 12 alineatul (3) și articolul 14;

Or. es

Amendamentul 418
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;

(c) nu respectă, în conformitate cu 
prezentul regulament, o solicitare privind
„dreptul de a fi uitat” ori dreptul la 
ștergere;

Or. es

Amendamentul 419
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 

(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau¸ 
fără niciun motiv legitim, împiedică 
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datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;

persoana vizată să transmită datele cu 
caracter personal către o altă aplicație, 
încălcând articolul 18;

Or. es

Amendamentul 420
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu păstrează sau nu păstrează suficient 
documentația în temeiul articolului 28, 
articolului 31 alineatul (4) și al articolului 
44 alineatul (3);

(f) nu raportează sau nu se asigură că este 
în măsură să raporteze autorității de 
supraveghere, atunci când raportarea este 
obligatorie, în conformitate cu forma 
prevăzută de prezentul regulament, cu 
excepția cazului în care fapta constituie 
un comportament necorespunzător 
deosebit de grav în temeiul prezentului 
regulament sau al legislației de 
transpunere a statului membru;

Or. es

Amendamentul 421
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de maximum 1 500 000 EUR sau, 
în cazul unei întreprinderi, de 
maximum 3 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. it
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Amendamentul 422
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de maximum 1 000 000 EUR sau, 
în cazul unei întreprinderi, de 
maximum 2 % din profitul său mediu la 
nivel mondial, oricărei entități care, 
intenționat sau din neglijență:

Or. es

Amendamentul 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) utilizează datele cu caracter personal 
ale angajaților sau potențialilor angajați 
pentru a-i înscrie pe o listă neagră, pentru 
a efectua verificări asupra lor sau pentru 
a-i împiedica să își găsească un loc de 
muncă în viitor;

Or. en

Justificare

Accesarea ilegală și utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal ale angajaților sau 
potențialilor angajați (deseori referitoare la afilierea și activitățile sindicale, fără, însă, a se 
limita la acestea) pentru a-i înscrie pe o listă neagră, a-i împiedica să-și găsească un loc de 
muncă în viitor, precum și orice altă măsură care este susceptibilă de a le obstrucționa 
activitatea și/sau are un efect important asupra activității profesionale și carierei viitoare a 
acestora constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale acestora la viață privată 
și la libertatea de asociere și justifică impunerea celor mai severe sancțiuni.



AM\920534RO.doc 217/231 PE500.695v01-00

RO

Amendamentul 424
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) utilizează în scopuri comerciale 
datele cu caracter personal care au fost 
colectate în scopuri necomerciale;

Or. it

Amendamentul 425
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat în mod 
corespunzător de motive reale și legitime, 
în conformitate cu prezentul regulament;

Or. es

Amendamentul 426
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 427
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;

eliminat

Or. es

Amendamentul 428
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori complet 
autorității de supraveghere sau persoanei 
vizate încălcarea securității datelor, în 
temeiul articolelor 31 și 32;

(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori complet 
autorității de supraveghere sau persoanei 
vizate încălcarea securității datelor, în 
cazul în care acest lucru este obligatoriu 
în temeiul articolelor 31 și 32;

Or. es

Amendamentul 429
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;

(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere, în cazul în 
care acest lucru este obligatoriu în temeiul 
articolelor 33 și 34;

Or. es

Amendamentul 430
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;

(j) nu asigură condițiile necesare pentru ca 
responsabilul cu protecția datelor să fie în 
măsură să îndeplinească sarcinile în 
temeiul articolelor 35, 36 și 37;

Or. es

Amendamentul 431
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;

(k) utilizează abuziv sigiliile, mărcile și 
certificările din domeniul protecției 
datelor, în sensul articolului 39;

Or. es
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Amendamentul 432
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia creează un registru 
electronic al antecedentelor, accesibil 
pentru toate autoritățile naționale de 
supraveghere. Comisia este mandatată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul gestionării 
registrului electronic al antecedentelor în 
conformitate cu prezentul articol.

Or. es

Amendamentul 433
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Capitolul II (Principii), capitolul III 
(Drepturile persoanei vizate), capitolul IV
(Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator), capitolul V (Transferul 
datelor cu caracter personal către țări terțe 
sau organizații internaționale), capitolul VI 
(Autorități de supraveghere independente), 
capitolul VII (Cooperare și coerență),
precum și articolele 73, 74, 76 și 79 din 
capitolul VIII (Căi de atac, răspundere și 
sancțiuni) nu se aplică la prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată 
numai în scopuri jurnalistice, artistice sau 
literare, pentru a stabili un echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și normele care reglementează 
libertatea de exprimare.
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Or. en

Justificare

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Amendamentul 434
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cuvântul „numai” afectează certitudinea juridică deoarece prevede o lacună potențial 
semnificativă care subminează dispoziția stabilită de acest articol.
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Amendamentul 435
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Capitolul II (Principii), capitolul III 
(Drepturile persoanei vizate), capitolul IV
(Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator), capitolul V (Transferul 
datelor cu caracter personal către țări terțe 
sau organizații internaționale), capitolul VI 
(Autorități de supraveghere independente), 
capitolul VII (Cooperare și coerență),
precum și articolele 73, 74, 76 și 79 din 
capitolul VIII (Căi de atac, răspundere și 
sancțiuni) nu se aplică la prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată 
numai în scopuri jurnalistice, artistice sau 
literare, pentru a stabili un echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și normele care reglementează 
libertatea de exprimare..

Or. en

Amendamentul 436
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 437
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 

și principiul accesului publicului la 
documente oficiale

Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către autoritatea sau 
organismul respectiv în conformitate cu 
legislația privind accesul publicului la 
documente oficiale a statului membru, 
care reconciliază dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal cu principiul 
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accesului publicului la documente 
oficiale.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure faptul că normele de protecție a datelor nu împiedică 
supravegherea publică a afacerilor publice. Astfel cum se specifică în avizele AEPD, de 
Grupul de lucru înființat în temeiul articolului 29 și de FRA, principiul accesului publicului 
la documente oficiale ar trebui, prin urmare, garantat în cadrul unui articol, nu numai printr-
un considerent.

Amendamentul 439
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 

și principiul accesului publicului la 
documente oficiale

Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către autoritatea sau 
organismul respectiv în conformitate cu 
legislația privind accesul publicului la 
documente oficiale a statului membru, 
care reconciliază dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal cu principiul 
accesului publicului la documente 
oficiale.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure faptul că normele de protecție a datelor nu împiedică 
supravegherea publică a afacerilor publice. Astfel cum se specifică în avizele emise de AEPD, 
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de Grupul de lucru înființat în temeiul articolului 29 și de FRA, principiul accesului 
publicului la documente oficiale ar trebui, prin urmare, garantat.

Amendamentul 440
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Singura obiecție pe care o formulăm deocamdată cu privire la acest articol se referă la 
mandatarea Comisiei în conformitate cu alineatul (3). Considerăm că se depășesc limitele 
acceptabile pentru delegarea legislativă și, prin urmare, aspectele la care se face referire ar 
trebui să fie tratate în acest regulament, fie în momentul de față, fie cu ocazia formulării altor 
amendamente, pentru a se garanta eficacitatea acestuia pe viitor.

Amendamentul 441
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă norme 
adecvate și efectuează controale care să 
împiedice întreprinderile să includă pe 
liste negre anumiți lucrători din cauza 
orientării lor politice, a apartenenței lor la 
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un sindicat și a activităților sindicale 
desfășurate, precum și să transmită listele 
respective către alte întreprinderi în 
scopul de a le aplica acestor lucrători un 
tratament discriminatoriu. Statele 
membre adoptă sancțiuni eficiente 
împotriva întreprinderilor care creează și 
transmit astfel de liste negre către alte 
întreprinderi sau care acceptă sau solicită 
astfel de liste din partea altor 
întreprinderi.

Or. de

Amendamentul 442
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Mandatarea Comisiei în conformitate cu alineatul (3) este excesivă, iar măsurile prevăzute ar 
trebui să fie dezvoltate chiar în textul regulamentului.

Amendamentul 443
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică sau de anchetă judiciară sau 
administrativă preliminară pentru 
determinarea filiației naturale numai 
dacă:

Or. es

Justificare

În scopul facilitării anchetelor privind determinarea filiației naturale în cazurile de furt sau 
răpire a nou-născuților, propunem extinderea alineatului (1), astfel încât să se stabilească în 
mod clar caracterul legitim al prelucrărilor de date pentru astfel de anchete.

Amendamentul 444
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) persoana vizată și-a dat 
consimțământul, sub rezerva condițiilor 
stabilite la articolul 7;

Or. en

Justificare

La fel ca la amendamentul 25.

Amendamentul 445
Rebecca Taylor

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

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

(b) datele au fost anonimizate.

Or. en

Justificare

La fel ca la amendamentul 25.

Amendamentul 446
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Datele cu caracter personal prelucrate în 
cadrul anchetelor judiciare sau 
administrative preliminare pentru 
determinarea filiației naturale se 
comunică doar persoanelor vizate, atunci 
când este cazul și fără a aduce atingere 
niciunei proceduri penale prevăzute de 
lege.

Or. es

Justificare

În scopul facilitării anchetelor privind determinarea filiației naturale în cazurile de furt sau 
răpire a nou-născuților, propunem adăugarea unui paragraf la această literă, astfel încât să 
se stabilească mecanisme de protecție corespunzătoare pentru confidențialitatea datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul anchetelor judiciare sau administrative preliminare, 
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pentru ca aceste date să fie comunicate numai când acest lucru este prevăzut de lege.

Amendamentul 447
Rebecca Taylor

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

La fel ca la amendamentul 25.

Amendamentul 448
Rebecca Taylor

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În limitele prezentului regulament, 
atunci când scopurile de cercetare 
istorică, statistică, științifică sau mixtă nu 
se pot îndeplini prin divulgarea datelor 
anonimizate și nu s-a obținut 
consimțământul pentru divulgare din 
partea persoanelor vizate, aprobarea 
pentru divulgare trebuie să fie acordată 
de către un organism independent și 
competent căruia i s-a conferit autoritate 
printr-o dispoziție legislativă.

Or. en
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Justificare

Actuala propunere pentru articolul 83 pare să permită prelucrarea datelor medicale 
identificabile în scopuri de cercetare, fără a face referire la acordarea consimțământului. 
Singurele măsuri de siguranță prevăzute (și anume păstrarea separată a datelor identificabile 
și utilizarea de către cercetători a datelor identificabile numai în cazurile în care cercetarea 
nu se poate realiza numai cu ajutorul datelor neidentificabile) reduc în mod semnificativ 
nivelul de protecție a datelor medicale. Există riscul ca actuala propunere să le permită 
cercetătorilor să utilizeze date identificabile fără consimțământul persoanelor vizate.

Amendamentul 449
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 450
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, un set 

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

cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, aceste norme 
pot continua să se aplice și, dacă este 
necesar, pot fi modificate, cu condiția ca 
acestea să fie ajustate, pentru a fi conforme 
cu dispozițiile prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 451
Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu 
capitolul VI din prezentul regulament sau 
obțin certificarea necesară pentru 
prelucrările ce urmează a fi efectuate în 
conformitate cu articolul 39.

Or. es

Justificare

Cerința privind autoritatea de supraveghere ar putea coexista cu cerința privind certificarea, 
această prevedere putând fi deosebit de utilă pentru confesiunile cu resurse economice 
reduse.


