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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament menţine principiile Directivei 95/46/CE şi consolidează drepturile 
cetăţenilor în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Raportoarea pentru aviz 
salută activitatea Comisiei Europene. 

În această privinţă, raportoarea pentru aviz doreşte să facă următoarele observaţii: 

În pofida reticenţelor exprimate de anumite părţi, raportoarea pentru aviz doreşte să păstreze o 
definiţie extinsă a datelor cu caracter personal, precum şi principiul consimţământului explicit 
ca motiv al legalităţii prelucrării. Este vorba despre două condiţii necesare pentru a proteja în 
mod eficace acest drept fundamental şi a inspira încrederea cetăţenilor noştri, în special în 
lumea digitală.

Apoi, raportoarea pentru aviz propune consolidarea protecţiei prevăzute pentru copii prin 
extinderea domeniului de aplicare al articolului 8 pentru a acoperi vânzarea tuturor bunurilor 
şi serviciilor şi a nu se mai limita doar la serviciile societăţii informaţiei. 

De asemenea, raportoarea pentru aviz propune eliminarea articolului 18 care introduce dreptul 
la portabilitatea datelor. Acest nou drept prevăzut de propunerea de directivă nu aduce nicio 
valoare adăugată cetăţenilor faţă de dreptul de acces consacrat la articolul 15 din propunerea 
de regulament, care permite persoanei vizate să obţină comunicarea datelor prelucrate. 

Raportoarea pentru aviz doreşte să introducă în mod explicit principiul general al 
responsabilităţii operatorului. Într-adevăr, propunerea de regulament sporeşte obligaţiile care 
le revin operatorilor pentru a permite exercitarea eficace a drepturilor conferite persoanei 
vizate. Cu toate acestea, este oportun să se introducă dispoziţii suplimentare pentru a consacra 
în mod explicit acest principiu general de responsabilitate.

Este oportun, de asemenea, să se consolideze „dreptul de a fi uitat”. Articolul 17 alineatul (2) 
impune operatorului o obligaţie de responsabilitate cu privire la datele prelucrate de terţi. 
Raportoarea pentru aviz propune să se introducă obligaţia ca operatorul să informeze persoana 
vizată cu privire la cursul dat de terţii menţionaţi solicitării sale. 

Dispoziţiile privind transferul datelor către ţări terţe sau organizaţii internaţionale au fost 
dezvoltate şi clarificate în mod semnificativ. Raportoarea pentru aviz propune introducerea 
sistemului de recunoaştere reciprocă a regulilor corporatiste obligatorii care este deja instituit 
de către grupul de lucru înfiinţat în temeiul articolului 29. Autoritatea competentă în acest 
domeniu ar trebui să fie cea din locul în care se află sediul principal al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de operator. 

În ceea ce priveşte competenţele autorităţii de supraveghere, raportoarea pentru aviz salută 
adoptarea principiului ghişeului unic, care simplifică sarcinile operatorilor economici care au 
sedii în mai multe state membre. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că cetăţenii se adresează în 
principiu autorităţii din statul lor membru de origine şi se aşteaptă ca autoritatea respectivă să 
ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor lor. Aplicarea principiului 
ghişeului unic nu trebuie să transforme celelalte autorităţi de supraveghere în simple „cutii 
poştale”. Raportoarea pentru aviz propune să se clarifice faptul că autoritatea principală este 
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obligată să coopereze cu celelalte autorităţi de supraveghere implicate şi cu Comisia 
Europeană, în conformitate cu dispoziţiile capitolului 7 din regulament. 

În ceea ce priveşte sancţiunile administrative, raportoarea pentru aviz salută sumele 
semnificative prevăzute de propunerea de regulament. Totuşi, autorităţile de supraveghere 
trebuie să dispună de o marjă largă de manevră în ceea ce priveşte aplicarea amenzilor. 
Reamintim că articolul 8 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a UE consacră 
principiul independenţei autorităţilor de supraveghere. Mecanismul pentru asigurarea 
coerenţei va putea contribui la o politică armonizată în cadrul UE în materie de amenzi. 

În fine, propunerea de regulament conţine un număr considerabil de acte delegate şi de punere 
în aplicare. Unele dintre aceste acte sunt necesare deoarece adaugă regulamentului elemente 
neesenţiale, în cazul altora, raportoarea pentru aviz propune pur şi simplu eliminarea lor. 
Acest aspect poate fi examinat separat de Comisia pentru afaceri juridice. Într-adevăr, în 
temeiul articolului 37 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
Comisia pentru afaceri juridice este competentă să verifice temeiul juridic al oricărei iniţiative 
legislative şi poate lua o decizie, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea comisiei competente 
în fond, cu privire la utilizarea actelor delegate şi de punere în aplicare. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către o persoană fizică, care 
sunt exclusiv personale sau casnice, cum ar 
fi corespondenţa şi repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ şi, prin urmare, 
fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială. Exceptarea ar 
trebui, de asemenea, să nu se aplice 
operatorilor sau persoanelor împuternicite 
de către operatori care furnizează 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal pentru astfel de activităţi 
personale sau casnice.

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării de către o persoană fizică 
a datelor cu caracter personal care sunt 
exclusiv personale sau casnice, cum ar fi 
corespondenţa şi repertoriul de adrese, fără 
niciun scop lucrativ şi, prin urmare, fără 
nicio legătură cu o activitate profesională 
sau comercială şi care nu implică 
acordarea accesului la datele respective 
unui număr nedeterminat de persoane. 
Exceptarea ar trebui, de asemenea, să nu se
aplice operatorilor sau persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
furnizează mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal pentru astfel de 
activităţi personale sau casnice.
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Or. fr

Justificare

Este oportun să se clarifice domeniul de aplicare al acestei excepţii, mai ales ca urmare a 
dezvoltării reţelelor sociale care permit împărtăşirea informaţiilor unor sute de persoane. 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) (cauzele C-101/01 şi C-73/07) preconizează 
accesibilitatea de către „un număr nedeterminat de persoane” drept criteriu de aplicare a 
acestei excepţii. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) este de aceeaşi 
părere.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizaţi de 
dispozitivele, aplicaţiile, instrumentele şi 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceştia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici şi alte informaţii primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice şi pentru
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alţi factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
consideraţi ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanţele.

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizaţi de 
dispozitivele, aplicaţiile, instrumentele şi 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceştia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici şi alte informaţii primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice şi pentru 
identificarea lor. Prin urmare, ar trebui să 
se analizeze de la caz la caz şi în funcţie 
de evoluţiile tehnologice dacă numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alţi factori 
specifici trebuie neapărat să fie consideraţi 
ca atare date cu caracter personal.

Or. fr

Justificare

Având în vedere oferta în creştere de noi servicii online şi dezvoltarea tehnologică constantă, 
trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal ale 
cetăţenilor. O analiză de la caz la caz pare, aşadar, indispensabilă.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Consimţământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică şi informată a voinţei 
persoanei vizate, fie printr-o declaraţie sau 
printr-un act neechivoc al acesteia, 
asigurându-se că persoana fizică este 
conştientă de faptul că îşi dă 
consimţământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuţe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declaraţie sau 
acţiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Prin urmare, absenţa 
unui răspuns sau a unei acţiuni nu ar trebui 
să constituie un consimţământ. 
Consimţământul ar trebui să vizeze toate 
activităţile de prelucrare efectuate în 
acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri. În 
cazul în care consimţământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară şi 
concisă şi să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimţământul.

(25) Consimţământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare mijlocului de comunicare 
utilizat care permite manifestarea liberă, 
specifică şi informată a voinţei persoanei 
vizate, fie printr-o declaraţie sau printr-un 
act neechivoc al acesteia, asigurându-se că 
persoana fizică este conştientă de faptul că 
îşi dă consimţământul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal, inclusiv prin 
bifarea unei căsuţe atunci când vizitează un 
site internet sau prin orice altă declaraţie 
sau acţiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Prin urmare, absenţa 
unui răspuns sau a unei acţiuni nu ar trebui 
să constituie un consimţământ. 
Consimţământul ar trebui să vizeze toate 
activităţile de prelucrare efectuate în 
acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri. În 
cazul în care consimţământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară şi 
concisă şi să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimţământul.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Sediul principal al unui operator în 
Uniune ar trebui să fie determinat conform 

(27) Sediul principal al unui operator în 
Uniune ar trebui să fie determinat conform 
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unor criterii obiective şi ar trebui să 
implice exercitarea efectivă şi reală a unor 
activităţi de gestionare care să determine 
principalele decizii cu privire la scopurile, 
condiţiile şi mijloacele de prelucrare în 
cadrul unor înţelegeri stabile. Acest criteriu 
nu ar trebui să depindă de realizarea 
efectivă a prelucrării datelor cu caracter 
personal în locul respectiv; prezenţa şi 
utilizarea mijloacelor tehnice şi a 
tehnologiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal sau activităţile de 
prelucrare nu constituie, în sine, un astfel 
de sediu principal şi, 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 administraţia centrală a acestuia în 
Uniune.

unor criterii obiective şi ar trebui să 
implice exercitarea efectivă şi reală a unor 
activităţi de gestionare care să determine 
principalele decizii cu privire la scopurile, 
condiţiile şi mijloacele de prelucrare în 
cadrul unor înţelegeri stabile. Acest criteriu 
nu ar trebui să depindă de realizarea 
efectivă a prelucrării datelor cu caracter 
personal în locul respectiv; prezenţa şi 
utilizarea mijloacelor tehnice şi a 
tehnologiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal sau activităţile de 
prelucrare nu constituie, în sine, un astfel 
de sediu principal şi, prin urmare, nu sunt 
criteriul determinant în acest sens. Prin 
„sediul principal al operatorului” se 
înţelege locul din Uniune în care se 
hotărăşte politica în materie de protecţie a 
datelor cu caracter personal, ţinând cont 
de influenţa dominantă a sediului 
respectiv asupra celorlalte, mai ales în 
cazul unui grup de întreprinderi, în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a regulilor 
referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal sau a regulilor pertinente pentru 
protecţia datelor. Sediul principal al 
persoanei împuternicite de către operator ar 
trebui să fie locul în care se află 
administraţia centrală a acestuia în Uniune.

Or. fr

Justificare

Atât unele autorităţi de supraveghere naţionale, cât şi AEPD solicită o definiţie mai precisă a 
sediului principal, mai ales în cazul grupurilor de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea 
în mai multe state membre. Această noţiune este esenţială pentru stabilirea autorităţii 
competente.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Interesele legitime ale unui operator (38) Interesele legitime ale unei persoane
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pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze 
interesele sau drepturile şi libertăţile 
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 protecţie 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziţie în ceea ce 
priveşte prelucrarea, din motive legate de 
situaţia sa particulară. Pentru a se asigura 
transparenţa, operatorul ar trebui să aibă 
obligaţia de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite şi dreptul la opoziţie şi, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligaţia de 
a documenta aceste interese legitime. 
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autorităţile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autorităţile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze 
interesele sau drepturile şi libertăţile 
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 protecţie 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziţie în ceea ce 
priveşte prelucrarea, din motive legate de 
situaţia sa particulară. Pentru a se asigura 
transparenţa, operatorul sau terţii cărora le 
sunt comunicate datele ar trebui să aibă 
obligaţia de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite şi dreptul la opoziţie şi, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligaţia de 
a documenta aceste interese legitime. 
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autorităţile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autorităţile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune păstrarea formulării din Directiva 95/46/CE. Reamintim că 
regulamentul nu vizează doar lumea digitală, ci se va aplica şi activităţilor offline. Pentru a-
şi finanţa activităţile, anumite sectoare, precum cel al editării de ziare, trebuie să utilizeze 
surse externe pentru a contacta noi abonaţi potenţiali. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile şi transparente, persoana vizată 
ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existenţa unei operaţiuni de 
prelucrare şi la scopurile acesteia, durata 
stocării datelor, existenţa dreptului de 

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile şi transparente, persoana vizată 
ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existenţa unei operaţiuni de 
prelucrare şi la scopurile acesteia, criteriile 
care permit să se stabilească durata 
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acces, rectificare sau ştergere a datelor şi 
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 obligaţia de a furniza 
datele şi care sunt consecinţele în cazul 
unui refuz.

stocării datelor pentru fiecare scop, 
existenţa dreptului de acces, rectificare sau 
ştergere a datelor şi 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 
obligaţia de a furniza datele şi care sunt 
consecinţele în cazul unui refuz.

Or. fr

Justificare

Nu se poate stabili întotdeauna cu precizie durata exactă de stocare a datelor cu caracter 
personal, în special în cazul stocării lor în scopuri diferite.

Amendamentul 7

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 şi de a exercita acest drept cu 
uşurinţă, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare şi pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaşte 
şi 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 şi 
care ar putea fi, cel puţin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecinţele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor şi libertăţilor altora, inclusiv 
secretului comercial sau proprietăţii 
intelectuale şi, în special, drepturilor de 
autor care asigură protecţia programelor 
software. Cu toate acestea, consideraţiile 
de mai sus nu ar trebui aibă drept rezultat 
refuzul de a furniza toate informaţiile 
persoanei vizate.

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc şi de a exercita acest drept cu 
uşurinţă, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare şi pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaşte 
şi de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, criteriile 
care permit să se stabilească durata 
stocării datelor pentru fiecare scop, 
identitatea destinatarilor datelor, care este
logica de prelucrare a datelor şi care ar 
putea fi, cel puţin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecinţele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor şi libertăţilor altora, inclusiv 
secretului comercial sau proprietăţii 
intelectuale şi, în special, drepturilor de 
autor care asigură protecţia programelor 
software. Cu toate acestea, consideraţiile 
de mai sus nu ar trebui aibă drept rezultat 
refuzul de a furniza toate informaţiile 
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persoanei vizate.

Or. fr

Justificare

Nu se poate stabili întotdeauna cu precizie durata exactă de stocare a datelor cu caracter 
personal, în special în cazul stocării lor în scopuri diferite.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date şi 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 şi utilizat în mod curent, de a 
obţine, 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 aplicaţie automată, cum 
ar fi o reţea socială, către alta. Aceasta ar 
trebui să se aplice în cazul în care 
persoana vizată a furnizat datele 
sistemului de prelucrare automată, pe 
baza consimţământului său sau în cadrul 
executării unui contract.

eliminat

Or. fr

Justificare

Persoanele vizate dispun de dreptul de acces prevăzut la articolul 15 din propunerea de 
regulament. Odată cu dreptul de acces, orice persoană vizată are dreptul de a i se comunica 
datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Articolul 18, care le permite persoanelor 
vizate să obţină o copie a datelor lor, nu aduce nicio valoare adăugată în materie de 
protecţie a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor şi creează confuzie în ceea ce priveşte 
domeniul de aplicare exact al dreptului de acces, care este un drept esenţial.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea şi răspunderea generală a 
operatorului pentru orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal efectuată de 
către acesta sau în numele său. În special, 
operatorul ar trebui să asigure şi să aibă 
obligaţia de a demonstra conformitatea 
fiecărei operaţiuni de prelucrare cu 
prezentul regulament.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

Pentru a consolida protecţia datelor cu caracter personal, trebuie să se prevadă în mod 
explicit un principiu general al responsabilităţii operatorului.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Protecţia drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor vizate, precum şi 
responsabilitatea şi răspunderea 
operatorilor şi a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce priveşte, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autorităţile de supraveghere şi măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităţilor în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabileşte scopurile, 
condiţiile şi mijloacele prelucrării 
împreună cu alţi operatori sau în cazul în 
care o operaţiune de prelucrare este 

(62) Protecţia drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor vizate, precum şi 
responsabilitatea şi răspunderea 
operatorilor şi a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce priveşte, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autorităţile de supraveghere şi măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităţilor în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabileşte scopurile, 
condiţiile şi mijloacele prelucrării 
împreună cu alţi operatori sau în cazul în 
care o operaţiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator. În caz 
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efectuată în numele unui operator. de răspundere solidară, persoana 
împuternicită de operator care a 
despăgubit persoana vizată poate înainte o 
acţiune împotriva operatorului pentru a 
solicita rambursarea, dacă a acţionat în 
conformitate cu actul juridic care o 
angajează faţă de acesta din urmă.

Or. fr

Justificare

Persoana împuternicită de operator este definită drept persoana care acţionează în numele 
operatorului. Prin urmare, în cazul în care persoana împuternicită de operator respectă cu 
rigurozitate instrucţiunile care i-au fost date, o încălcare a securităţii datelor cu caracter 
personal ar trebui imputată operatorului, şi nu persoanei împuternicite de operator, fără ca 
acest lucru să afecteze dreptul la remunerare al persoanei vizate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În vederea demonstrării conformităţii 
cu prezentul regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să documenteze fiecare operaţiune
de prelucrare. Fiecare operator şi fiecare 
persoană împuternicită de către operator ar 
trebui să aibă obligaţia de a coopera cu 
autoritatea de supraveghere şi de a pune la 
dispoziţia acesteia, la cerere, documentaţia 
respectivă, pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operaţiunilor de 
prelucrare respective.

(65) În vederea demonstrării conformităţii 
cu prezentul regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să păstreze documentaţia 
referitoare la toate sistemele şi 
procedurile de prelucrare aflate sub 
responsabilitatea sa. Fiecare operator şi 
fiecare persoană împuternicită de către 
operator ar trebui să aibă obligaţia de a 
coopera cu autoritatea de supraveghere şi 
de a pune la dispoziţia acesteia, la cerere, 
documentaţia respectivă, pentru a putea fi 
utilizată în scopul monitorizării 
operaţiunilor de prelucrare respective.

Or. fr

Justificare

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
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prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluţionată la timp şi 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanţiale şi daune 
sociale, inclusiv fraudarea identităţii. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoştinţă de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorităţii 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată şi, dacă este posibil, în 
termen de 24 de ore. În cazul în care 
termenul de 24 de ore nu este respectat, o 
explicaţie a motivelor întârzierii ar trebui 
să însoţească 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 precauţie 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viaţa privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identităţii, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputaţiei. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securităţii datelor cu 
caracter personal şi să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 

(67) Dacă nu este soluţionată la timp şi 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanţiale şi daune 
sociale, inclusiv fraudarea identităţii. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoştinţă de 
producerea unei încălcări care afectează în 
mod semnificativ persoana vizată, 
operatorul ar trebui să o notifice autorităţii 
de supraveghere fără întârziere 
nejustificată. Persoanele fizice ale căror 
date cu caracter personal ar putea fi 
afectate negativ în mod semnificativ de 
încălcare ar trebui să fie notificate fără 
întârziere nejustificată pentru a putea să ia 
măsurile de precauţie necesare. Ar trebui să 
se considere că o încălcare afectează 
negativ în mod semnificativ datele cu 
caracter personal sau viaţa privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identităţii, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputaţiei. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securităţii datelor cu 
caracter personal şi 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 şi în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
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timp posibil în mod rezonabil şi în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorităţi competente 
(de exemplu, autorităţile 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 
securităţii datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securităţii datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorităţi competente 
(de exemplu, autorităţile 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 
securităţii datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securităţii datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. fr

Justificare

În cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, operatorul trebuie să se 
concentreze, într-o primă fază, asupra luării tuturor măsurilor necesare pentru a împiedica 
repetarea sa. Obligaţia de notificare a autorităţii de supraveghere competente în termen de 
24 de ore, însoţită de sancţiuni pentru nerespectarea sa, ar putea avea efectul contrar celui 
aşteptat. În plus, conform avizului din 23 martie 2012 al grupului de lucru înfiinţat în temeiul 
articolului 29, nu este necesară notificarea cu privire la cazurile minore de încălcare, pentru 
a evita suprasolicitarea autorităţilor de supraveghere.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul că o ţară terţă sau un 
teritoriu sau un sector de prelucrare dintr-o 
ţară terţă sau o organizaţie internaţională 
nu oferă un nivel adecvat de protecţie a 
datelor. În consecinţă, transferul de date cu 
caracter personal către ţara terţă respectivă 
ar trebui să fie interzis. În acest caz, ar 
trebui să se prevadă dispoziţii pentru 
consultări între Comisie şi astfel de ţări 
terţe sau organizaţii internaţionale.

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul că o ţară terţă sau un 
teritoriu sau un sector de prelucrare dintr-o 
ţară terţă sau o organizaţie internaţională 
nu oferă un nivel adecvat de protecţie a 
datelor. În consecinţă, transferul de date cu 
caracter personal către ţara terţă respectivă 
ar trebui să fie permis sub rezerva unor 
garanţii adecvate sau în temeiul 
derogărilor prevăzute de la prezentul 
regulament. 

Or. fr
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Justificare

Raportorul respectă recomandarea AEPD cuprinsă în avizul său din 7 martie 2012 (punctul 
220).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85a) Un grup de întreprinderi care 
intenţionează să prezinte spre aprobare o 
serie de reguli corporatiste obligatorii 
poate propune o autoritate de 
supraveghere principală. Autoritatea 
principală ar trebui să fie autoritatea de 
supraveghere din statul membru în care 
se află sediul principal al operatorului 
sau al persoanei împuternicite de 
operator.

Or. fr

Justificare

Grupul de lucru înfiinţat în temeiul articolului 29 a introdus un sistem de recunoaştere 
reciprocă a regulilor corporatiste obligatorii (GL 107 din 14 aprilie 2005). Prezentul 
regulament trebuie să includă sistemul de recunoaştere reciprocă respectiv. Criteriul de 
desemnare a autorităţii competente ar trebui să fie sediul unităţii principale, care este cel 
enunţat la articolul 51 alineatul (2) din regulament.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

(115) În situaţiile în care autoritatea de 
supraveghere competentă stabilită în alt 
stat membru nu acţionează sau a adoptat 
măsuri insuficiente în legătură cu o 
plângere, persoana vizată poate solicita 
autorităţii de supraveghere din statul 

eliminat
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membru în care îşi are reşedinţa obişnuită 
să introducă o acţiune împotriva 
autorităţii de supraveghere respective în 
faţa instanţei competente din celălalt stat 
membru. Autoritatea de supraveghere 
poate decide, sub control judiciar, dacă 
este sau nu este oportun să se dea curs 
cererii.

Or. fr

Justificare

Această posibilitate nu aduce valoare adăugată cetăţenilor şi riscă să compromită buna 
funcţionare a colaborării dintre autorităţile de supraveghere în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenţei.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(118) Orice daună pe care o persoană o 
poate suferi din cauza unei prelucrări 
ilegale ar trebui să fie compensată de 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator, care poate fi exonerat(ă) de 
răspundere dacă dovedeşte că nu este 
răspunzător (răspunzătoare) pentru 
prejudiciu, în special în cazul în care acesta 
(aceasta) stabileşte vina persoanei vizate 
sau în caz de forţă majoră. În caz de 
răspundere solidară, persoana 
împuternicită de către operator care a 
despăgubit persoana vizată poate înainte o 
acţiune împotriva operatorului pentru a 
solicita rambursarea, dacă a acţionat în 
conformitate cu actul juridic care o 
angajează faţă de acesta din urmă.

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament introduce principiul general al responsabilităţii operatorului 
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(articolele 5f şi 22), care trebuie păstrat şi explicitat. Persoana împuternicită de operator este 
definită drept persoana care acţionează în numele operatorului. De asemenea, în cazul în 
care persoana împuternicită de operator nu urmează instrucţiunile care îi sunt date, articolul 
26 alineatul (4) prevede că aceasta este considerată responsabilă de prelucrarea datelor.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, şi anume 
protejarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor fizice şi, în 
special, dreptul acestora la protecţia datelor 
cu caracter personal, şi pentru a se garanta 
libera circulaţie a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competenţa 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce priveşte 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor şi a condiţiilor de obţinere a 
consimţământului unui minor; prelucrarea 
unor categorii speciale de date; 
specificarea criteriilor şi a condiţiilor 
aplicabile cererilor în mod vădit excesive 
şi taxelor pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; criteriile şi cerinţele 
aplicabile pentru informarea persoanei 
vizate şi dreptul de acces; „dreptul de a fi 
uitat” şi dreptul la ştergere; măsurile bazate 
pe crearea de profiluri; criteriile şi cerinţele 
privind responsabilitatea operatorului şi 
protecţia datelor începând cu momentul 
conceperii şi protecţia implicită a datelor; 
persoana împuternicită de operator; 
criteriile şi cerinţele privind documentaţia 
şi securitatea prelucrării; criteriile şi 
cerinţele aplicabile pentru stabilirea unei 
încălcări a securităţii datelor cu caracter 
personal şi pentru notificarea acesteia către 
autoritatea de supraveghere, precum şi 

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, şi anume 
protejarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor fizice şi, în 
special, dreptul acestora la protecţia datelor 
cu caracter personal, şi pentru a se garanta 
libera circulaţie a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competenţa 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce priveşte 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor şi a condiţiilor de obţinere a 
consimţământului unui minor; prelucrarea 
unor categorii speciale de date; criteriile şi 
cerinţele aplicabile pentru informarea 
persoanei vizate şi dreptul de acces; 
„dreptul de a fi uitat” şi dreptul la ştergere; 
măsurile bazate pe crearea de profiluri; 
criteriile şi cerinţele privind 
responsabilitatea operatorului; persoana 
împuternicită de operator; criteriile şi 
cerinţele privind documentaţia; criteriile şi 
cerinţele aplicabile pentru stabilirea unei 
încălcări a securităţii datelor cu caracter 
personal şi pentru notificarea acesteia către 
autoritatea de supraveghere, precum şi 
circumstanţele în care o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere persoanei vizate; 
criteriile şi condiţiile pentru operaţiunile de 
prelucrare care necesită o evaluare a 
impactului asupra protecţiei datelor; 
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circumstanţele în care o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere persoanei vizate; 
criteriile şi condiţiile pentru operaţiunile de 
prelucrare care necesită o evaluare a 
impactului asupra protecţiei datelor; 
criteriile şi cerinţele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice care 
necesită o consultare prealabilă; 
desemnarea şi sarcinile responsabilului cu 
protecţia datelor; codurile de conduită; 
criteriile şi cerinţele privind mecanismele 
de certificare; criteriile şi cerinţele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului;  sancţiunile 
administrative; prelucrarea în scopuri 
medicale; prelucrarea în contextul ocupării 
forţei de muncă şi prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică şi ştiinţifică. 
Este deosebit de important ca, pe durata 
activităţilor pregătitoare, Comisia să 
desfăşoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
şi în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
către Consiliu.

criteriile şi cerinţele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice care 
necesită o consultare prealabilă; 
desemnarea şi sarcinile responsabilului cu 
protecţia datelor; codurile de conduită; 
criteriile şi cerinţele privind mecanismele 
de certificare; criteriile şi cerinţele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului; prelucrarea în 
scopuri medicale; prelucrarea în contextul 
ocupării forţei de muncă şi prelucrarea în 
scopuri de cercetare istorică, statistică şi 
ştiinţifică. Este deosebit de important ca, 
pe durata activităţilor pregătitoare, Comisia 
să desfăşoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experţi. Atunci când pregăteşte 
şi elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
la timp şi în mod corespunzător a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi către Consiliu.

Or. fr

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

(130) În vederea asigurării unor condiţii 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competenţe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor;  proceduri standard şi 

(130) În vederea asigurării unor condiţii 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competenţe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor; formulare tip pentru informarea 
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formulare tip pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate; formulare 
tip pentru informarea persoanei vizate; 
formulare tip şi proceduri standard 
referitoare la dreptul de acces; dreptul la 
portabilitatea datelor;  formulare tip în 
ceea ce priveşte responsabilitatea 
operatorului de a asigura protecţia datelor 
începând cu momentul conceperii şi 
protecţia implicită a datelor, precum şi în 
materie de documentare; cerinţe specifice 
privind securitatea prelucrării; formatul şi 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securităţii datelor cu 
caracter personal în atenţia autorităţii de 
supraveghere şi pentru comunicarea unei 
încălcări a securităţii datelor cu caracter 
personal către persoana vizată; standarde şi 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecţiei datelor; formele şi 
procedurile de autorizare prealabilă şi de 
consultare prealabilă; standarde tehnice şi 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecţie oferit de o ţară terţă, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare din 
ţara terţă respectivă sau de o organizaţie 
internaţională; divulgările de informaţii 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistenţa 
reciprocă; operaţiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenţei. Competenţele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor şi principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competenţelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi şi pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii.

persoanei vizate; formulare tip şi proceduri 
standard referitoare la dreptul de acces; 
formulare tip în ceea ce priveşte 
responsabilitatea operatorului în materie de
documentare; cerinţe specifice privind 
securitatea prelucrării; formatul şi 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securităţii datelor cu 
caracter personal în atenţia autorităţii de 
supraveghere şi pentru comunicarea unei 
încălcări a securităţii datelor cu caracter 
personal către persoana vizată; standarde şi 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecţiei datelor; formele şi 
procedurile de autorizare prealabilă şi de 
consultare prealabilă; standarde tehnice şi 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecţie oferit de o ţară terţă, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare din 
ţara terţă respectivă sau de o organizaţie 
internaţională; divulgările de informaţii 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistenţa 
reciprocă; operaţiunile comune; deciziile în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenţei. Competenţele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor şi principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competenţelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi şi pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii.

Or. fr
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 131

Textul propus de Comisie Amendamentul

(131) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru a se stabili formulare tip 
legate de obţinerea consimţământului unui 
minor; proceduri standard şi formulare tip 
pentru exercitarea drepturilor persoanelor 
vizate; formulare tip pentru informarea 
persoanei vizate; formulare tip şi proceduri 
standard referitoare la dreptul de acces; 
dreptul la portabilitatea datelor; formulare 
tip în ceea ce priveşte responsabilitatea 
operatorului de a asigura protecţia datelor 
începând cu momentul conceperii şi 
protecţia implicită a datelor, precum şi în 
materie de documentare; cerinţe specifice 
privind securitatea prelucrării; formatul şi 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securităţii datelor cu 
caracter personal în atenţia autorităţii de 
supraveghere şi pentru comunicarea unei 
încălcări a securităţii datelor cu caracter 
personal către persoana vizată; standarde şi 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecţiei datelor; formele şi 
procedurile de autorizare prealabilă şi de 
consultare prealabilă; standarde tehnice şi 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecţie oferit de o ţară terţă, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare 
din ţara terţă respectivă sau de o 
organizaţie internaţională; divulgările de 
informaţii neautorizate de dreptul Uniunii; 
asistenţa reciprocă; operaţiunile comune; 
deciziile în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenţei, dat fiind că aceste 
acte au un domeniu de aplicare general.

(131) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru a se stabili formulare tip 
legate de obţinerea consimţământului unui 
minor; proceduri standard şi formulare tip 
pentru exercitarea drepturilor persoanelor 
vizate; formulare tip pentru informarea 
persoanei vizate; formulare tip şi proceduri 
standard referitoare la dreptul de acces; 
formulare tip în ceea ce priveşte 
responsabilitatea operatorului în materie de
documentare; cerinţe specifice privind 
securitatea prelucrării; formatul şi 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securităţii datelor cu 
caracter personal în atenţia autorităţii de 
supraveghere şi pentru comunicarea unei 
încălcări a securităţii datelor cu caracter 
personal către persoana vizată; standarde şi 
proceduri pentru o evaluare a impactului 
asupra protecţiei datelor; formele şi 
procedurile de autorizare prealabilă şi de 
consultare prealabilă; standarde tehnice şi 
mecanisme de certificare; divulgările de 
informaţii neautorizate de dreptul Uniunii; 
asistenţa reciprocă; operaţiunile comune; 
deciziile în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenţei, dat fiind că aceste 
acte au un domeniu de aplicare general.

Or. fr
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

(139) Având în vedere faptul că, aşa cum a 
subliniat Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, dreptul la protecţia datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcţia pe care o îndeplineşte în societate şi 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale şi 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieţii private şi de familie, a 
reşedinţei şi a secretului comunicaţiilor, 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conştiinţă şi de religie, libertatea de 
exprimare şi de informare, libertatea de a 
desfăşura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă şi la un proces 
echitabil, precum şi diversitatea culturală, 
religioasă şi lingvistică.

(139) Având în vedere faptul că, aşa cum a 
subliniat Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, dreptul la protecţia datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcţia pe care o îndeplineşte în societate şi 
echilibrat cu alte drepturi consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale şi 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieţii private şi de familie, a 
reşedinţei şi a secretului comunicaţiilor, 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conştiinţă şi de religie, libertatea de 
exprimare şi de informare, libertatea de a 
desfăşura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă şi la un proces 
echitabil, precum şi diversitatea culturală, 
religioasă şi lingvistică.

Or. fr

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, în cadrul activităţilor sale 
exclusiv personale sau domestice şi în 
cazul în care datele cu caracter personal 
nu devin accesibile unui număr 
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nedeterminat de persoane;

Or. fr

Justificare

Este oportun să se clarifice domeniul de aplicare al acestei excepţii, mai ales ca urmare a 
dezvoltării reţelelor sociale care permit împărtăşirea informaţiilor unor sute de persoane. 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) (cauzele C-101/01 şi C-73/07) preconizează 
accesibilitatea de către „un număr nedeterminat de persoane” drept criteriu de aplicare a 
acestei excepţii. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) este de aceeaşi 
părere.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date anonimizate” înseamnă date în 
cazul cărora informaţia referitoare la 
caracteristici personale sau materiale nu 
mai poate, decât prin utilizarea unor 
resurse financiare, umane şi de timp 
disproporţionate, fi asociată unei 
persoane identificate sau identificabile;

Or. fr

Justificare

La considerentul 23 din propunerea de regulament se precizează că principiile de protecţie a 
datelor nu se aplică datelor anonimizate. Raportoarea pentru aviz propune introducerea unei 
definiţii a acestui termen pentru o mai bună securitate juridică. Este vorba despre definiţia de 
la articolul 3 punctul 6 din legea federală germană din 23 mai 2001 privind protecţia datelor 
cu caracter personal.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
priveşte operatorul, locul de stabilire al

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
priveşte operatorul, locul de stabilire al 
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acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind 
scopurile, condiţiile şi mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; 
în cazul în care nu se ia nicio decizie pe 
teritoriul Uniunii cu privire la scopurile, 
condiţiile şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, sediul 
principal este locul în care se desfăşoară 
principalele activităţi de prelucrare în 
cadrul activităţilor unui sediu al unui 
operator din Uniune. În ceea ce priveşte 
persoana împuternicită de operator, „sediu 
principal” înseamnă locul administraţiei 
sale centrale din Uniune;

acestuia pe teritoriul Uniunii în care se 
hotărăşte politica în materie de protecţie a 
datelor cu caracter personal, ţinând cont 
de influenţa dominantă a sediului 
respectiv asupra celorlalte, mai ales în 
cazul unui grup de întreprinderi, în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a regulilor 
referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal sau a regulilor pertinente pentru 
protecţia datelor. în cazul în care nu se ia 
nicio decizie pe teritoriul Uniunii cu privire 
la scopurile, condiţiile şi mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, 
sediul principal este locul în care se 
desfăşoară principalele activităţi de 
prelucrare în cadrul activităţilor unui sediu 
al unui operator din Uniune. În ceea ce 
priveşte persoana împuternicită de 
operator, „sediu principal” înseamnă locul 
administraţiei sale centrale din Uniune;

Or. fr

Justificare

Atât unele autorităţi de supraveghere naţionale, cât şi AEPD solicită o definiţie mai precisă a 
sediului principal, mai ales în cazul grupurilor de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea 
în mai multe state membre. Această noţiune este esenţială pentru stabilirea autorităţii 
competente. 

Amendamentul 24

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 excepţia cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile şi libertăţile 
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 
autorităţile publice în îndeplinirea misiunii 

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de terţul ori terţii cărora le sunt 
comunicate datele, cu excepţia cazului în 
care prevalează interesele sau drepturile şi 
libertăţile 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 
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lor. de către autorităţile publice în îndeplinirea 
misiunii lor.

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune păstrarea formulării din Directiva 95/46/CE. Reamintim că 
regulamentul nu vizează doar lumea digitală, ci se va aplica şi activităţilor offline. Pentru a-
şi finanţa activităţile, anumite sectoare, precum cel al editării de ziare, trebuie să utilizeze 
surse externe pentru a contacta noi abonaţi potenţiali.

Amendamentul 25

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 condiţiilor 
menţionate la alineatul (1) litera (f) 
pentru diverse sectoare şi situaţii de 
prelucrare a datelor, inclusiv în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la un minor.

eliminat

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament prevede un număr nejustificat de mare de acte delegate. Mai 
exact, există o jurisprudenţă în domeniu şi chestiunea consimţământului privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale copiilor este reglementată de articolul 8.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a stabili condiţiile în care o 
persoană care nu are capacitatea juridică 
de a acţiona îşi acordă sau autorizează 
consimţământul, se aplică legislaţia 
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statului membru în care îşi are reşedinţa 
persoana respectivă. 

Or. fr

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce priveşte oferirea de bunuri sau 
servicii unui minor, prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale unui minor cu vârsta 
sub 13 ani este legală numai dacă şi în 
măsura în care consimţământul este acordat 
sau autorizat de părintele sau de 
reprezentantul legal al acestuia. 
Operatorul depune toate eforturile 
rezonabile pentru a obţine consimţământul 
verificabil, ţinând seama de tehnologiile 
disponibile.

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal ale minorilor, 
domeniul de aplicare al articolului 8 trebuie extins şi nu trebuie limitat doar la serviciile 
societăţii informaţiei.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul transmite persoanei vizate 
orice informaţie şi orice comunicare cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal într-o formă inteligibilă, utilizând 
un limbaj clar şi simplu, adaptat în funcţie 

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

orice informaţie adresată în mod expres 
unui minor.

Or. fr

Justificare

Informaţiile sau comunicările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie 
să fie clare şi inteligibile. Menţiunea „adaptată în funcţie de persoana vizată” riscă să creeze 
insecuritate juridică. Ar fi echitabil să se impună o obligaţie anume doar în cazul copiilor 
care constituie o categorie specifică.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu sunt necesare clarificări suplimentare în ceea ce priveşte această dispoziţie prin 
intermediul unui act delegat. Autorităţile de supraveghere ale statelor membre sunt mult mai 
în măsură să soluţioneze eventualele dificultăţi.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip şi 
proceduri standard în ceea ce priveşte 
comunicarea menţionată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 

eliminat
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microîntreprinderi şi pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Autorităţile de supraveghere ale statelor membre sunt mult mai în măsură să soluţioneze 
eventualele dificultăţi.

Amendamentul 31

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) criteriile cu ajutorul cărora se 
stabileşte perioada în care vor fi stocate 
datele cu caracter personal pentru fiecare 
scop;

Or. fr

Justificare

Nu se poate stabili întotdeauna cu precizie durata exactă de stocare a datelor cu caracter 
personal, în special în cazul stocării lor în scopuri diferite. 

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este cazul, intenţia operatorului de 
a efectua un transfer către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională şi nivelul de 
protecţie oferit de ţara terţă sau de 
organizaţia internaţională respectivă, prin 
trimitere la o decizie a Comisiei privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecţie;

(g) dacă este cazul, intenţia operatorului de 
a efectua un transfer către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională şi existenţa sau 
absenţa unei decizii a Comisiei privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecţie;
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Or. fr

Justificare

Informaţiile privind decizia sau absenţa unei decizii a Comisiei asigură un nivel suficient de 
informaţie privind persoana vizată şi oferă clarificări privind obligaţiile operatorului.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) orice altă informaţie necesară pentru 
garantarea unei prelucrări corecte faţă de 
persoana vizată, având în vedere 
circumstanţele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal.

(h) orice altă informaţie considerată 
necesară de către operator pentru 
garantarea unei prelucrări corecte faţă de 
persoana vizată, având în vedere 
circumstanţele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal.

Or. fr

Justificare

Trebuie clarificat domeniul de aplicare al acestei dispoziţii şi trebuie precizat faptul că 
operatorii pot asigura un nivel mai ridicat de transparenţă.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obţine 
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, informaţiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepţia 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obţine 
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, informaţiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepţia 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format. Operatorul ia toate măsurile 
necesare pentru a verifica identitatea unei 
persoane vizate care solicită acces la date.
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Or. fr

Justificare

Dreptul de acces la date nu trebuie să permită abuzuri, în special în cazul în care solicitarea 
este prezentată în format electronic. Prin urmare, operatorul trebuie să verifice identitatea 
persoanei care solicită acces la date şi trebuie să poată dovedi că a depus toate eforturile 
impuse de circumstanţe. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul menţionat la alineatul (1) 
informează persoana vizată cu privire la 
cursul dat cererii sale de către părţile terţe 
vizate la alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Trebuie consolidate drepturile acordate părţii vizate. Articolul 17 alineatul (2) impune 
operatorului o obligaţie de responsabilitate. Această obligaţie trebuie să fie însoţită cel puţin 
de obligaţia de a furniza informaţii privind cursul dat de părţile terţe care prelucrează datele 
cu caracter personal în cauză.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la portabilitatea datelor eliminat

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

Or. fr

Justificare

Persoanele vizate dispun de dreptul de acces prevăzut la articolul 15 din propunerea de 
regulament. Odată cu dreptul de acces, orice persoană vizată are dreptul de a i se comunica 
datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Articolul 18, care le permite persoanelor 
vizate să obţină o copie a datelor lor, nu aduce nicio valoare adăugată în materie de 
protecţie a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor şi creează confuzie în ceea ce priveşte 
domeniul de aplicare exact al dreptului de acces, care este un drept esenţial.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menţionată la alineatul (1) conţine 

(2) În special, orice măsură legislativă 
menţionată la alineatul (1) conţine 
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dispoziţii specifice, cel puţin în ceea ce 
priveşte obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare şi 
stabilirea operatorului.

dispoziţii specifice, cel puţin în ceea ce 
priveşte obiectivele care trebuie urmărite 
şi avute în vedere în cadrul procesului de 
prelucrare şi stabilirea operatorului.

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecţie, în caz de limitare, legislaţia trebuie să 
menţioneze, de asemenea, obiectivele urmărite în cadrul procesului de prelucrare a datelor 
cu caracter personal.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea operatorului Principiul general al responsabilităţii 
operatorului

Or. fr

Justificare

Principiul responsabilităţii, introdus implicit la capitolul 4 din propunerea de regulament 
trebuie menţionat în mod explicit pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecţie.

Amendamentul 39

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 şi că aceste date colectate sau 
păstrate nu depăşesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce priveşte volumul datelor, cât şi 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, datele cu 
caracter personal sunt colectate doar în 
scopuri precise, explicite şi legitime şi că 
se prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării şi că aceste date 
colectate sau păstrate nu depăşesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce priveşte volumul 
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datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

datelor, cât şi 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. fr

Justificare

Protecţia implicită a datelor este un nou principiu introdus de propunerea de regulament. 
Domeniul său de aplicare nu este clar. Este necesar, prin urmare, să fie armonizat într-o mai 
mare măsură cu principiile generale privind prelucrarea datelor prevăzute la articolul 5 din 
propunerea de regulament pentru a nu crea insecuritate juridică şi pentru a asigura un nivel 
mai ridicat de protecţie.

Amendamentul 40

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 şi a cerinţelor 
aferente măsurilor şi mecanismelor de 
certificare menţionate la alineatele (1) şi 
(2), în special în ceea ce priveşte cerinţele 
legate de protecţia datelor începând cu 
momentul conceperii aplicabile în cazul 
tuturor sectoarelor, al produselor şi al 
serviciilor.

eliminat

Or. fr

Justificare

Prezenta propunere de regulament se aplică tuturor sectoarelor, fie că sunt online sau nu. 
Comisia nu trebuie să fie responsabilă de adoptarea de acte delegate în domeniul protecţiei 
datelor începând cu momentul conceperii şi implicit, întrucât ar putea aduce atingere 
inovării tehnologice. Autorităţile de supraveghere ale statelor membre şi Comitetul european 
pentru protecţia datelor sunt mai în măsură să soluţioneze eventualele dificultăţi.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Prezenta propunere de regulament se aplică tuturor sectoarelor, fie că sunt online sau nu. Nu 
este de competenţa Comisiei să stabilească norme tehnice care ar risca să aducă atingere 
inovării tehnologice. Autorităţile de supraveghere ale statelor membre şi Comitetul european 
pentru protecţia datelor sunt mai în măsură să soluţioneze eventualele dificultăţi.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare operator şi persoană 
împuternicită de operator şi, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentaţia referitoare la toate 
sistemele şi procedurile de prelucrare 
aflate sub responsabilitatea sa.

Or. fr

Justificare

Formularea prezentei dispoziţii trebuie armonizată cu textul din propunerea de directivă 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi libera circulaţie a acestor date. După 
cum prevede AEPD în avizul său din 7 martie 2012, propunerea Comisiei privind păstrarea 
documentelor legate de orice prelucrare nu contribuie la realizarea obiectivului propunerii 
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de regulament de reducere a sarcinii administrative generate de normele de protecţie a 
datelor.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentaţie cuprinde cel 
puţin următoarele informaţii:

(2) Această documentaţie cuprinde 
următoarele informaţii:

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta securitatea juridică, lista informaţiilor cuprinse în documentaţie trebuie să 
fie exhaustivă.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Regulamentul are un dublu obiectiv - să asigure un nivel înalt de protecţie a datelor cu 
caracter personal şi să reducă sarcina administrativă generată de normele privind protecţia 
datelor. Obligaţia impusă operatorului şi persoanei împuternicite de operator prin articolul 
28 alineatul (2) litera (h) este suficientă pentru îndeplinirea dublului obiectiv în cauză.



PA\911497RO.doc 35/53 PE494.710v01-00

RO

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Regulamentul are un dublu obiectiv - să asigure un nivel înalt de protecţie a datelor cu 
caracter personal şi să reducă sarcina administrativă generată de normele privind protecţia 
datelor. Obligaţia impusă operatorului şi persoanei împuternicite de operator prin articolul 
28 alineatul (2) litera (h) este suficientă pentru îndeplinirea dublului obiectiv în cauză.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicaţie generală a termenelor-
limită pentru ştergerea diferitelor 
categorii de date;

eliminat

Or. fr

Justificare

Regulamentul are un dublu obiectiv - să asigure un nivel înalt de protecţie a datelor cu 
caracter personal şi să reducă sarcina administrativă generată de normele privind protecţia 
datelor. Obligaţia impusă operatorului şi persoanei împuternicite de operator prin articolul 
28 alineatul (2) litera (h) este suficientă pentru îndeplinirea dublului obiectiv în cauză.
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Amendamentul 47

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 şi a cerinţelor 
referitoare la măsurile tehnice şi 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
şi (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare şi în anumite situaţii de 
prelucrare a datelor, ţinând seama în 
special de evoluţia tehnologiei şi a 
soluţiilor de proiectare pentru protecţia 
datelor începând cu momentul conceperii 
şi cel al protecţiei implicite a datelor, cu 
excepţia cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament prevede un număr nejustificat de mare de acte delegate. Mai 
exact, adoptarea de măsuri tehnice în domeniul securităţii prelucrării datelor de către 
Comisie ar putea aduce atingere inovaţiei tehnologice. În plus, alineatul 4 al articolului în 
cauză prevede adoptarea actelor de punere în aplicare pentru specificarea cerinţelor 
prevăzute la alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorităţii de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate 
şi, în cazul în care este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore de la data la care a 
luat cunoştinţă de aceasta. Notificarea 

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securităţii datelor cu caracter personal care 
afectează în mod semnificativ persoana 
vizată, operatorul notifică fără întârziere 
acest lucru autorităţii de supraveghere.
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autorităţii de supraveghere trebuie să fie 
însoţită de o explicaţie motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

Or. fr

Justificare

În cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, operatorul trebuie să se 
concentreze, într-o primă fază, asupra luării tuturor măsurilor necesare pentru a împiedica 
repetarea sa. Obligaţia de notificare a autorităţii de supraveghere competente în termen de 
24 de ore, însoţită de sancţiuni pentru nerespectarea sa, ar putea avea efectul contrar celui
aşteptat. În plus, conform avizului din 23 martie 2012 al grupului de lucru înfiinţat în temeiul 
articolului 29, nu este necesară notificarea cu privire la cazurile minore de încălcare, pentru 
a evita suprasolicitarea autorităţilor de supraveghere.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarele operaţiuni de prelucrare 
prezintă în special riscurile specifice la 
care se face referire la alineatul (1):

(2) Următoarele operaţiuni de prelucrare 
prezintă riscurile specifice la care se face 
referire la alineatul (1):

Or. fr

Justificare

Lista operaţiunilor de prelucrare care trebuie să facă obiectul unui studiu de impact, 
prevăzută la articolul 33 alineatul (2), este formulată de o manieră generală. Pentru a 
respecta principiul proporţionalităţii şi pentru a oferi securitate juridică, aceasta trebuie să 
fie restrictivă. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanţilor acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 

eliminat
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aduce atingere protecţiei intereselor 
comerciale sau publice ori securităţii 
operaţiunilor de prelucrare.

Or. fr

Justificare

Oricare ar fi sectorul vizat, impunerea unei obligaţii generale de consultare a persoanelor 
vizate de către operatori înaintea prelucrării datelor pare a fi o măsură disproporţionată.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea prealabilă şi consultarea 
prealabilă

Consultarea prealabilă

Or. fr

Justificare

Articolul 34 alineatul (1) trebuie mutat la capitolul 5, care se referă la transferul de date cu 
caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. Prin urmare, titlul 
articolului trebuie modificat.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obţine o autorizaţie din partea autorităţii 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament şi 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 

eliminat
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clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanţii corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menţionează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
priveşte transferul de date cu caracter 
personal către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională.

Or. fr

Justificare

A se vedea articolul 34.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40
Autorizarea prealabilă

Operatorul sau, după caz, persoana 
împuternicită de către operator obţine o 
autorizaţie din partea autorităţii de 
supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament şi, 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 garanţii corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menţionează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
priveşte transferul de date cu caracter 
personal către o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională.
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Or. fr

Justificare

A se vedea articolul 34.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate decide că o ţară terţă, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea ţară terţă sau o organizaţie 
internaţională asigură un nivel de protecţie 
adecvat în sensul alineatului (2). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(3) Comisia poate decide că o ţară terţă, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea ţară terţă sau o organizaţie 
internaţională asigură un nivel de protecţie 
adecvat în sensul alineatului (2). 

Or. fr

Justificare

Deciziile Comisiei nu trebuie adoptate numai în conformitate cu procedura de examinare. În 
plus, în acest context, trebuie consultat Comitetul european pentru protecţia datelor.

Amendamentul 55

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 ţară terţă sau unei 
organizaţii internaţionale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanţii adecvate în 
ceea ce priveşte protecţia datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41 sau a 
constatat că o ţară terţă sau un teritoriu 
sau un sector de prelucrare dintr-o ţară 
terţă sau o organizaţie internaţională nu 
oferă un nivel adecvat de protecţie a 
datelor, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal într-o 
ţară terţă sau unei organizaţii internaţionale 
numai dacă operatorul sau persoana 
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forţă juridică obligatorie. împuternicită de către operator a oferit 
garanţii adecvate în ceea ce priveşte 
protecţia datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forţă juridică 
obligatorie.

Or. fr

Justificare

Raportorul respectă recomandarea AEPD cuprinsă în avizul său din 7 martie 2012 (punctul 
220).

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea de monitorizare care 
aprobă regulile corporatiste obligatorii 
este cea unde se află sediul principal al 
operatorului sau al persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. fr

Justificare

Grupul de lucru înfiinţat în temeiul articolului 29 a introdus un sistem de recunoaştere 
reciprocă a regulilor corporatiste obligatorii (GL 107 din 14 aprilie 2005 şi, în cazul 
persoanei împuternicite de către operator, GL 195 din 6 iunie 2012). Prezentul regulament 
trebuie să includă sistemul de recunoaştere reciprocă respectiv. Criteriul de desemnare a 
autorităţii competente ar trebui să fie sediul unităţii principale, care este cel enunţat la 
articolul 51 alineatul (2) din regulament.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care o persoană, un 
organism, o organizaţie sau o asociaţie, 
dintre cele prevăzute la articolul 73 
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alineatul (2) prezintă o reclamaţie, 
autoritatea de supraveghere competentă 
este cea a statului membru în care a fost 
prezentată reclamaţia. Autoritatea de 
supraveghere respectivă are competenţa 
de a da curs reclamaţiei menţionate. Fără 
a aduce atingere alineatului (2), 
autoritatea de supraveghere are 
competenţa de a supraveghea activităţile 
de prelucrare ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator. 

Or. fr

Justificare

Articolul 51 cuprinde una dintre dispoziţiile-cheie ale prezentului regulament, care introduce 
principiul autorităţii principale. Cu toate acestea, este important ca toate competenţele 
autorităţii de supraveghere să fie clare pentru toţi cetăţenii care prezintă o reclamaţie la 
autorităţile respective.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În contextul activităţilor unui operator 
sau a unei persoane împuternicite de către 
operator pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a
statului membru unde se află sediul 
principal al operatorului sau al persoanei 
împuternicite de către operator are 
competenţa supravegherii activităţilor de 
prelucrare desfăşurate de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator în 
toate statele membre. În conformitate cu 
dispoziţiile capitolului VII din prezentul 
regulament, autoritatea de supraveghere 
respectivă are obligaţia de a coopera cu 
celelalte autorităţi de supraveghere şi cu 
Comisia.

Or. fr
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Justificare

Trebuie precizat faptul că, în cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de către 
operator au sedii în mai multe state membre, autoritatea principală nu are competenţe 
exclusive şi trebuie să coopereze cu celelalte autorităţi de supraveghere implicate şi cu 
Comisia Europeană.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenţionează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta
informează Comisia şi Comitetul european 
pentru protecţia datelor respectând 
termenul menţionat la alineatul (1) şi 
furnizează o motivare. În acest caz, 
proiectul de măsură nu este adoptat timp 
de o lună suplimentară.

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenţionează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, aceasta
informează Comisia şi Comitetul european 
pentru protecţia datelor respectând 
termenul menţionat la alineatul (1) şi 
furnizează o motivare. 

Or. fr

Justificare

Acest termen suplimentar nu pare a fi rezonabil.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din motive imperative de urgenţă pe 
deplin justificate legate de interesul 
persoanelor vizate în cazurile menţionate 
la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 87 alineatul (3). 
Aceste acte rămân în vigoare pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni.

eliminat
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Or. fr

Justificare

Această competenţă a Comisiei aduce atingere independenţei autorităţilor de supraveghere. 

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorităţi de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată îşi are reşedinţa obişnuită 
poate solicita autorităţii de supraveghere 
din statul membru în care îşi are reşedinţa 
obişnuită să introducă o acţiune în 
numele său împotriva autorităţii de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Or. fr

Justificare

Această posibilitate nu aduce valoare adăugată cetăţenilor şi riscă să compromită buna 
funcţionare a colaborării dintre autorităţile de supraveghere în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenţei.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancţiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporţională şi disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcţie de natura, gravitatea şi durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenţionat sau din neglijenţă, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 

(2) În fiecare caz individual, sancţiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporţională şi disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcţie de natura, gravitatea şi durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenţionat sau din neglijenţă, de 
caracterul specific al categoriilor de date 
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fizice sau juridice şi de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile şi procedurile tehnice şi 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 şi de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

cu caracter personal, de gradul de 
responsabilitate a persoanei fizice sau 
juridice şi de încălcările comise anterior de 
către această persoană, de măsurile şi 
procedurile tehnice şi organizatorice puse 
în aplicare în temeiul articolului 23 şi de 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării.

Or. fr

Justificare

Valoarea amenzii trebuie să depindă de caracterul datelor, calificate drept „date sensibile” 
sau nu.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea de supraveghere poate 
transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancţiuni. Autoritatea 
de supraveghere poate impune, în cazul 
încălcărilor repetate şi intenţionate, 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.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau 
(b) o întreprindere sau o organizaţie cu 
mai puţin de 250 de angajaţi prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităţilor sale 
principale.

Or. fr

Justificare

Trebuie specificată valoarea maximă a amenzii pe care o poate impune o autoritate de 
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supraveghere şi care se poate ridica la 1 000 000 EUR sau, în cazul întreprinderilor, la 2% 
din cifra lor de afaceri anuală mondială. Totodată, trebuie menţinută independenţa 
autorităţilor de supraveghere consacrată la articolul 8 alineatul (3) din Carta drepturilor 
fundamentale a UE. În plus, mecanismul pentru asigurarea coerenţei, îndeosebi articolul 58 
alineatele (3) şi (4), ar putea contribui la o politică armonizată în cadrul UE în materie de 
sancţiuni administrative. 

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4

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 entităţi care, intenţionat sau din 
neglijenţă:

eliminat

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) şi (2); 
(b) percepe o taxă pentru informaţii sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Or. fr

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5

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 % 

eliminat
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din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entităţi care, intenţionat sau din 
neglijenţă:
(a) nu furnizează persoanei vizate 
informaţiile sau furnizează informaţii 
incomplete sau nu furnizează informaţiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) şi articolul 14;
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 şi 16 sau nu 
comunică unui destinatar informaţiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ştergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părţile terţe că 
o persoană vizată solicită ştergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicaţie, încălcând articolul 18;
(e) nu defineşte sau nu defineşte suficient 
responsabilităţile respective cu operatorii 
asociaţi în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentaţia în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
şi al articolului 44 alineatul (3);
(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 şi 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condiţiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică şi ştiinţifică.
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Or. fr

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

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 entităţi care, intenţionat sau din 
neglijenţă:

eliminat

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condiţiile 
privind consimţământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 şi 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 şi 81;
(c) nu respectă o opoziţie sau nu se 
conformează cerinţei în temeiul 
articolului 19; 
(d) nu respectă condiţiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura şi a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
şi 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în
temeiul articolului 25; 
(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucţiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligaţiile 
privind prelucrarea în numele unui 
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operator în temeiul articolelor 26 şi 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securităţii datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorităţii de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securităţii 
datelor, în temeiul articolelor 31 şi 32;
(h) nu semnalează sau nu notifică o
încălcare a securităţii datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorităţii de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securităţii 
datelor, în temeiul articolelor 31 şi 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecţia datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorităţii de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 şi 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecţia datelor sau nu asigură condiţiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 şi 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile şi mărcile din 
domeniul protecţiei datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucţiuni pentru 
transferarea de date către o ţară terţă sau 
o organizaţie internaţională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanţii 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicţie 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligaţiile de a oferi 
asistenţă sau de a răspunde sau de a 
furniza informaţiile relevante autorităţii 
de supraveghere sau de a da acesteia 
acces la clădirile sale, în temeiul 
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articolului 28 alineatul (3), al articolului 
29, al articolului 34 alineatul (6) şi al 
articolului 53 alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în
temeiul articolului 84.

Or. fr

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menţionate la alineatele 
(4), (5) şi (6), ţinând seama de criteriile 
menţionate la alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Justificare

A se vedea articolul 79 alineatul (3).

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 

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

articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30, articolul 31 alineatul (5), 
articolul 32 alineatul (5), articolul 33 
alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), 
articolul 35 alineatul (11), articolul 37 
alineatul (2), articolul 39 alineatul (2), 
articolul 43 alineatul (3), articolul 44 
alineatul (7), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) şi articolul 83 
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) şi articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul 
(3), articolul 14 alineatul (7), articolul 15 
alineatul (3), articolul 17 alineatul (9), 
articolul 20 alineatul (6), articolul 22 
alineatul (4), articolul 23 alineatul (3), 
articolul 26 alineatul (5), articolul 28 
alineatul (5), articolul 31 alineatul (5), 
articolul 32 alineatul (5), articolul 33 
alineatul (6), articolul 34 alineatul (8), 
articolul 35 alineatul (11), articolul 37 
alineatul (2), articolul 39 alineatul (2), 
articolul 43 alineatul (3), articolul 44 
alineatul (7), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) şi articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competenţe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
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de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competenţe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
menţionată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validităţii actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

intră în vigoare în ziua următoare datei 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validităţii actelor delegate aflate 
deja în vigoare. 

Or. fr

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5), 
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) şi articolului 83 
alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecţie din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni de 
la notificarea acestui act Parlamentului 
European şi Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European şi Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), articolului 9 
alineatul (3), articolului 12 alineatul (5), 
articolului 14 alineatul (7), articolului 15 
alineatul (3), articolului 17 alineatul (9), 
articolului 20 alineatul (6), articolului 22 
alineatul (4), articolului 23 alineatul (3), 
articolului 26 alineatul (5), articolului 28 
alineatul (5), articolului 31 alineatul (5), 
articolului 32 alineatul (5), articolului 33 
alineatul (6), articolului 34 alineatul (8), 
articolului 35 alineatul (11), articolului 37 
alineatul (2), articolului 39 alineatul (2), 
articolului 43 alineatul (3), articolului 44 
alineatul (7), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) şi articolului 83 
alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecţie din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni de 
la notificarea acestui act Parlamentului 
European şi Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European şi Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecţii. Perioada se prelungeşte cu două 
luni, la iniţiativa Parlamentului European 
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obiecţii. Perioada se prelungeşte cu două 
luni, la iniţiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

sau a Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La adoptarea actelor menţionate la 
prezentul articol, Comisia promovează 
neutralitatea tehnologică.

Or. fr


