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Amendamentul 351
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date 
(Regulament general privind protecția 
datelor)

privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date 
(Directivă generală privind protecția 
datelor)

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 352
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
este în serviciul cetățeanului; principiile și 
normele privind protecția persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal ar trebui, indiferent de 
cetățenia sau de locul de reședință al 
persoanelor fizice, să respecte drepturile și 
libertățile fundamentale ale acestora, în 
special dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceasta ar trebui să 
contribuie la realizarea unui spațiu de 
libertate, securitate și justiție și a unei 
uniuni economice, la progresul economic și 
social, la consolidarea și convergența 
economiilor în cadrul pieței interne și la 

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
este în serviciul persoanelor; principiile și 
normele privind protecția persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal ar trebui, indiferent de 
cetățenia sau de locul de reședință al 
persoanelor fizice, să respecte drepturile și 
libertățile fundamentale ale acestora, în 
special dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceasta ar trebui să 
contribuie la realizarea unui spațiu de 
libertate, securitate și justiție și a unei 
uniuni economice, la progresul economic și 
social, la consolidarea și convergența 
economiilor în cadrul pieței interne și la 
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bunăstarea persoanelor fizice. bunăstarea persoanelor fizice.

Or. fr

Amendamentul 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date vizează armonizarea nivelului 
de protecție a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice în ceea 
ce privește activitățile de prelucrare și 
garantarea liberei circulații a datelor cu 
caracter personal între statele membre.

(3) Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date vizează 
armonizarea nivelului de protecție a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
activitățile de prelucrare și garantarea 
schimbului transfrontalier al datelor cu 
caracter personal între statele membre.

Or. en

Amendamentul 354
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Integrarea economică și socială care 
rezultă din funcționarea pieței interne a 
condus la o creștere substanțială a 
fluxurilor transfrontaliere. Schimbul de 
date între actorii economici și sociali, 
publici și privați s-a intensificat în întreaga 
Uniune. Conform dreptului Uniunii, 
autoritățile naționale sunt chemate să 
coopereze și să facă schimb de date cu 

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

caracter personal pentru a putea să își 
îndeplinească atribuțiile sau să execute 
sarcini în numele unei autorități într-un alt 
stat membru. În temeiul Convenției 
europene pentru protecția drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
statele membre au obligația pozitivă de a 
asigura o reglementare adecvată a acestor 
fluxuri de date și respectarea de către 
sectoarele public și privat a Convenției 
nr. 108 a Consiliului Europei pentru 
protejarea persoanelor față de 
prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal care se aplică atât 
activităților desfășurate de sectorul public, 
cât și celor desfășurate de sectorul privat.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament include o trimite la Convenția nr. 108 a Consiliului Europei. Acesta 
este o completare adusă la amendamentul 1 depus de dl Albrecht.

Amendamentul 355
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

care să faciliteze libera circulație a datelor 
în cadrul Uniunii și transferul către țări 
terțe și organizații internaționale, asigurând 
un nivel ridicat de protecție a datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 356
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Aceste evoluții impun construirea unui 
cadru solid și mai coerent în materie de 
protecție a datelor în Uniune, însoțit de o 
aplicare riguroasă a normelor, luând în 
considerare importanța creării unui climat 
de încredere care va permite economiei 
digitale să se dezvolte pe piața internă. 
Persoanele fizice ar trebui să aibă control 
asupra propriilor date cu caracter personal, 
iar securitatea juridică și practică pentru 
persoane fizice, operatori economici și 
autorități publice ar trebui să fie 
consolidată.

(6) Aceste evoluții impun construirea unui 
cadru solid și mai coerent în materie de 
protecție a datelor în Uniune, însoțit de o 
aplicare riguroasă a normelor, luând în 
considerare importanța creării unui climat 
de încredere care va permite economiei 
digitale să se dezvolte pe piața internă. 
Persoanele fizice ar trebui să aibă control 
asupra propriilor date cu caracter personal, 
iar securitatea juridică și practică pentru 
persoane fizice, operatori economici și 
autorități publice ar trebui să fie 
consolidată. În același timp, normele 
referitoare la protecția datelor nu ar 
trebui să aducă atingere competitivității, 
inovării și noilor tehnologii.

Or. en

Amendamentul 357
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea asigurării unui nivel (11) În vederea asigurării unui nivel 
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uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv pentru 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și de a oferi persoanelor 
fizice în toate statele membre același nivel 
de drepturi garantate din punct de vedere 
juridic, de obligații și de responsabilități 
pentru operatori și persoanele împuternicite 
de aceștia, pentru a se asigura o 
monitorizare coerentă a prelucrării datelor 
cu caracter personal, sancțiuni echivalente 
în toate statele membre, precum și 
cooperarea efectivă a autorităților de 
supraveghere ale diferitelor state membre. 
Pentru a se lua în considerare situația 
specifică a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, prezentul 
regulament include mai multe derogări. În 
plus, instituțiile și organismele Uniunii, 
statele membre și autoritățile lor de 
supraveghere sunt încurajate să ia în 
considerare necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv pentru
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și de a oferi persoanelor 
fizice în toate statele membre același nivel 
de drepturi garantate din punct de vedere 
juridic, de obligații și de responsabilități 
pentru operatori și persoanele împuternicite 
de aceștia, pentru a se asigura o 
monitorizare coerentă a prelucrării datelor 
cu caracter personal, sancțiuni echivalente 
în toate statele membre, precum și 
cooperarea efectivă a autorităților de 
supraveghere ale diferitelor state membre. 
Atunci când se demonstrează că este 
necesar și fără a submina protecția 
principiilor referitoare la datele cu 
caracter personal, pentru a se lua în 
considerare situația specifică a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prezentul regulament 
include mai multe derogări. În plus, 
instituțiile și organismele Uniunii, statele 
membre și autoritățile lor de supraveghere 
sunt încurajate să ia în considerare 
necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 358
Wim van de Camp
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea asigurării unui nivel 
uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv pentru 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și de a oferi persoanelor 
fizice în toate statele membre același nivel 
de drepturi garantate din punct de vedere 
juridic, de obligații și de responsabilități 
pentru operatori și persoanele împuternicite 
de aceștia, pentru a se asigura o 
monitorizare coerentă a prelucrării datelor 
cu caracter personal, sancțiuni echivalente 
în toate statele membre, precum și 
cooperarea efectivă a autorităților de 
supraveghere ale diferitelor state membre. 
Pentru a se lua în considerare situația 
specifică a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, prezentul 
regulament include mai multe derogări. 
În plus, instituțiile și organismele Uniunii, 
statele membre și autoritățile lor de 
supraveghere sunt încurajate să ia în 
considerare necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

(11) În vederea asigurării unui nivel 
uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv pentru
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
și mijlocii, precum și de a oferi persoanelor 
fizice în toate statele membre același nivel 
de drepturi garantate din punct de vedere 
juridic, de obligații și de responsabilități 
pentru operatori și persoanele împuternicite 
de aceștia, pentru a se asigura o 
monitorizare coerentă a prelucrării datelor 
cu caracter personal, sancțiuni echivalente 
în toate statele membre, precum și 
cooperarea efectivă a autorităților de 
supraveghere ale diferitelor state membre.
Nivelul de protecție a datelor cu caracter 
personal și măsurile care urmează să fie 
luate de către operator sau de către 
persoana împuternicită de acesta nu ar 
trebui să depindă de dimensiunea 
întreprinderii care prelucrează datele cu 
caracter personal, ci de riscurile 
prezentate de o astfel de prelucrare. Cu 
toate acestea, instituțiile și organismele 
Uniunii, statele membre și autoritățile lor 
de supraveghere sunt încurajate să ia în 
considerare necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament este clar și corespunde abordării bazate pe riscuri. Necesitățile 
specifice ale IMM-urilor ar trebui să fie luate în considerare la aplicarea prezentului 
regulament și nu în cadrul regulamentului.

Amendamentul 359
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și, în special,
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament nu ar trebui să poată fi invocată 
de nicio persoană. Aceasta ar trebui să se 
aplice, de asemenea, în cazul în care 
numele persoanei juridice conține numele 
uneia sau mai multor persoane fizice.

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și întreprinderi, inclusiv 
numele și tipul de persoană juridică și 
detaliile de contact ale persoanei juridice, 
protecția conferită de prezentul regulament 
nu ar trebui să poată fi invocată de nicio 
persoană. Aceasta ar trebui să se aplice, de 
asemenea, în cazul în care numele 
persoanei juridice conține numele uneia 
sau mai multor persoane fizice.

Or. en

Amendamentul 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
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indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și, în special, 
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament nu ar trebui să poată fi invocată 
de nicio persoană. Aceasta ar trebui să se 
aplice, de asemenea, în cazul în care 
numele persoanei juridice conține numele 
uneia sau mai multor persoane fizice.

indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
exceptând persoanele fizice ce desfășoară 
activități economice care le identifică pe 
piață. Referitor la prelucrarea datelor care 
privesc persoane juridice și, în special, 
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament nu ar trebui să poată fi invocată 
de nicio persoană. Aceasta ar trebui să se 
aplice, de asemenea, în cazul în care 
numele persoanei juridice conține numele 
uneia sau mai multor persoane fizice.

Or. en

Amendamentul 361
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și, în special, 
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și detaliile de contact ale persoanei 
juridice, protecția conferită de prezentul 
regulament nu ar trebui să poată fi invocată 
de nicio persoană. Aceasta ar trebui să se 
aplice, de asemenea, în cazul în care 
numele persoanei juridice conține numele 
uneia sau mai multor persoane fizice.

(12) Protecția conferită de prezentul 
regulament vizează persoanele fizice, 
indiferent de cetățenia sau de locul de 
reședință al acestora, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Referitor la prelucrarea datelor care privesc 
persoane juridice și întreprinderi, în 
conformitate cu articolul 4 punctul 15 din 
prezentul regulament, inclusiv numele și 
tipul de persoană juridică și detaliile de 
contact ale persoanei juridice, protecția 
conferită de prezentul regulament nu ar 
trebui să poată fi invocată de nicio 
persoană. Aceasta ar trebui să se aplice, de 
asemenea, în cazul în care numele 
întreprinderii conține numele uneia sau 
mai multor persoane fizice.

Or. it
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Justificare

Pentru a se evita interpretările diferite, considerentul 12 ar trebui să fie aliniat la articolul 4 
punctul 15 din prezentul regulament în cazul în care se referă la persoane implicate într-o 
activitate economică, deoarece acest lucru ar trebui să fie elementul relevant pentru 
excludere, și nu forma juridică.

Amendamentul 362
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii, care fac obiectul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, și nici 
la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statele membre atunci când 
desfășoară activități legate de politica 
externă și de securitate comună a Uniunii.

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii și nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către statele 
membre atunci când desfășoară activități 
legate de politica externă și de securitate 
comună a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 363
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera
circulație a datelor referitoare la activități 

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
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care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile 
Uniunii, care fac obiectul Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001, și nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către statele 
membre atunci când desfășoară activități 
legate de politica externă și de securitate 
comună a Uniunii.

care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile 
Uniunii, care fac obiectul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date, 
și nici la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către statele membre atunci 
când desfășoară activități legate de politica 
externă și de securitate comună a Uniunii. 
Pentru a asigura un cadru de protecție a 
datelor coerent în întreaga Uniune, 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar trebui 
să fie adaptat la prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii, care fac obiectul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, și nici 
la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statele membre atunci când 
desfășoară activități legate de politica 
externă și de securitate comună a Uniunii.

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii și nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către statele 
membre atunci când desfășoară activități 
legate de politica externă și de securitate 
comună a Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 365
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Fără a aduce atingere restricțiilor 
privind domeniul de aplicare material al 
prezentului regulament, regulamentul ar 
trebui să se aplice prelucrării datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
țărilor terțe în scopul colectării și al 
supravegherii informațiilor pe teritoriul 
SEE prin intermediul jurisdicției 
extrateritoriale.

Or. en

Amendamentul 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, prin urmare,
fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială. Exceptarea ar 
trebui, de asemenea, să nu aplice 
operatorilor sau persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
furnizează mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal pentru astfel 
de activități personale sau casnice.

(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 corespondența și repertoriul de adrese 
sau vânzarea directă și fără nicio legătură 
cu o activitate profesională sau comercială, 
indiferent de numărul persoanelor care 
au acces la date.
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Or. en

Amendamentul 367
Françoise Castex

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 corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, 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 activități 
personale sau casnice.

(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 corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, prin urmare, 
fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială. Această 
exceptare nu ar trebui să se aplice acestor 
activități personale sau casnice, în cazul 
în care o persoană fizică permite unui 
număr neterminat de persoane accesul la 
datele cu caracter personal ale altor 
persoane fizice. De asemenea, exceptarea 
nu ar trebui să se aplice operatorilor sau 
persoanelor împuternicite de operatori care 
furnizează mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal pentru astfel de 
activități personale sau casnice.

Or. en

Amendamentul 368
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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fi corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, 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 activități 
personale sau casnice.

fi corespondența, indiferent de modalitatea 
de corespondență utilizată, și repertoriul 
de adrese, fără niciun scop lucrativ și, prin 
urmare, fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială. Pentru a se 
stabili dacă această exceptare se aplică, ar 
trebui să se ia în considerare natura 
datelor prelucrate, scopul prelucrării și 
numărul persoanelor care au acces la 
aceste date, precum și progresele 
tehnologice și noile mijloace de 
comunicare. De asemenea, exceptarea nu 
ar trebui să se aplice operatorilor sau 
persoanelor împuternicite de operatori care 
furnizează mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal pentru astfel de 
activități personale sau casnice.

Or. en

Amendamentul 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 corespondența și repertoriul de 
adrese, fără niciun scop lucrativ și, 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 activități 
personale sau casnice.

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către operatori sau de către 
persoane fizice împuternicite de operatori, 
dacă datele cu caracter personal sunt 
prelucrate pentru chestiuni exclusiv 
personale sau de familie și dacă datele le-
au fost furnizate de către persoana vizată 
sau dacă datele au fost obținute în mod 
legal. Această exceptare nu ar trebui să se 
aplice atunci când datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scop 
profesional sau comercial. De asemenea, 
pentru a se stabili dacă această exceptare 
se aplică, ar trebui să se ia în considerare 
natura datelor cu caracter personal 
prelucrate și dacă un număr nelimitat de 
persoane au acces la aceste date. De 
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asemenea, exceptarea nu ar trebui să se
aplice operatorilor sau persoanelor 
împuternicite de operatori care furnizează 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal pentru astfel de activități 
personale sau casnice.

Or. en

Amendamentul 370
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Prezentul regulament nu ar trebui 
să se aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către întreprinderi mici care 
utilizează datele cu caracter personal 
numai în scopul desfășurării propriilor 
activități, cum ar fi întocmirea ofertelor și 
a facturilor. În cazul în care nu există 
riscul ca datele cu caracter personal 
prelucrate să fie gestionate de altcineva în 
afară de întreprindere, nu este necesară 
luarea unei măsuri de protecție 
suplimentare pe lângă securizarea 
accesului la date. Această exceptare nu ar 
trebui să se aplice articolelor 15, 16 și 17.

Or. en

Amendamentul 371
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 

(16) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
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personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și libera circulație a 
acestor date fac obiectul unui instrument 
juridic specific la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, prezentul regulament nu ar trebui 
să se aplice activităților de prelucrare în 
aceste scopuri. Cu toate acestea, datele 
prelucrate de către autoritățile publice în 
temeiul prezentului regulament, în cazul în 
care sunt utilizate în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor ar trebui să fie reglementate de 
un instrument juridic mai specific la 
nivelul Uniunii (Directiva XX/YYY).

personal de către autoritățile publice
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor și libera circulație a acestor date 
fac obiectul unui instrument juridic specific 
la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
activităților de prelucrare în aceste scopuri. 
Cu toate acestea, datele prelucrate de către 
autoritățile publice în temeiul prezentului 
regulament, în cazul în care sunt utilizate 
în scopul prevenirii, identificării, 
investigării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor 
ar trebui să fie reglementate de un 
instrument juridic mai specific la nivelul 
Uniunii (Directiva XX/YYY).

Or. en

Amendamentul 372
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării Directivei 
2000/31/CE, în special normelor privind 
răspunderea furnizorilor intermediari de 
servicii prevăzute la articolele 12 - 15 din 
directiva menționată.

(17) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării normelor privind 
răspunderea furnizorilor intermediari de 
servicii prevăzute la articolele 12-15 din 
Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Amendamentul 373
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale, în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta.

(18) Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale, în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta. 
Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către autoritatea sau 
organismul respectiv în conformitate cu 
legislația privind accesul publicului la 
documente oficiale a Uniunii sau a 
statului membru, pentru a pune protecția 
datelor cu caracter personal în acord cu 
principiul accesului publicului la 
documente oficiale.

Or. en

Amendamentul 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale, în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta.

(18) Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale, în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta. 
Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către autoritatea sau 
organismul respectiv în conformitate cu 
legislația statului membru căreia i se 
supune autoritatea publică sau 
organismul public. O astfel de legislație ar 
trebui să pună dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal în acord cu 
principiul accesului public la documente 
oficiale.
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Amendamentul 375
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Orice prelucrare în Uniune a datelor 
cu caracter personal în cadrul activităților 
unui sediu al unui operator sau al unei 
persoane împuternicite de către operator ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
prezentul regulament, indiferent dacă 
procesul de prelucrare în sine are loc sau 
nu în cadrul Uniunii. Stabilirea implică 
exercitarea efectivă și reală a unei activități 
în cadrul unor înțelegeri stabile. Forma 
juridică a unor astfel de înțelegeri, prin 
intermediul unei sucursale sau al unei 
filiale cu personalitate juridică, nu este 
factorul determinant în această privință.

(19) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal ale persoanelor vizate care își au 
reședința în UE în cadrul activităților unui 
sediu din Uniune al unui operator sau al 
unei persoane împuternicite de operator ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
prezentul regulament, indiferent dacă 
procesul de prelucrare în sine are loc sau 
nu în cadrul Uniunii. Stabilirea implică 
exercitarea efectivă și reală a unei activități 
în cadrul unor înțelegeri stabile. Forma 
juridică a unor astfel de înțelegeri, prin 
intermediul unei sucursale sau al unei 
filiale cu personalitate juridică, nu este 
factorul determinant în această privință.

Or. en

Justificare

Operatorii de date cu sediul în UE care prelucrează numai date neeuropene din țări terțe ar 
trebui să fie excluși din domeniul de aplicare a regulamentului pentru a le permite să 
concureze pe piețe din afara UE cu operatorii de date care nu fac obiectul prezentului 
regulament.

Amendamentul 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Orice prelucrare în Uniune a datelor 
cu caracter personal în cadrul activităților 

(19) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal ale persoanelor vizate care își au 
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unui sediu al unui operator sau al unei 
persoane împuternicite de către operator ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
prezentul regulament, indiferent dacă 
procesul de prelucrare în sine are loc sau 
nu în cadrul Uniunii. Stabilirea implică 
exercitarea efectivă și reală a unei activități 
în cadrul unor înțelegeri stabile. Forma 
juridică a unor astfel de înțelegeri, prin 
intermediul unei sucursale sau al unei 
filiale cu personalitate juridică, nu este 
factorul determinant în această privință.

reședința în UE în cadrul activităților unui 
sediu din Uniune al unui operator sau al 
unei persoane împuternicite de operator ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
prezentul regulament, indiferent dacă 
procesul de prelucrare în sine are loc sau 
nu în cadrul Uniunii. Stabilirea implică 
exercitarea efectivă și reală a unei activități 
în cadrul unor înțelegeri stabile. Forma 
juridică a unor astfel de înțelegeri, prin 
intermediul unei sucursale sau al unei
filiale cu personalitate juridică, nu este 
factorul determinant în această privință.

Or. en

Amendamentul 377
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că persoanele 
fizice nu sunt lipsite de protecția la care au 
dreptul în temeiul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament în cazul în care 
activitățile de prelucrare au legătură cu 
oferirea de bunuri sau servicii unor astfel 
de persoane vizate sau cu monitorizarea 
comportamentului acestor persoane vizate.

(20) Pentru a se asigura că persoanele 
fizice nu sunt lipsite de protecția la care au 
dreptul în temeiul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament în cazul în care 
activitățile de prelucrare au legătură cu 
oferirea de bunuri sau servicii (gratuite)
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea comportamentului acestor 
persoane vizate.

Or. en

Amendamentul 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că persoanele 
fizice nu sunt lipsite de protecția la care au 
dreptul în temeiul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament în cazul în care 
activitățile de prelucrare au legătură cu 
oferirea de bunuri sau servicii unor astfel 
de persoane vizate sau cu monitorizarea 
comportamentului acestor persoane 
vizate.

(20) Pentru a se asigura că persoanele 
fizice nu sunt lipsite de protecția la care au 
dreptul în temeiul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 379
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se determina dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată ca 
„monitorizare a comportamentului” 
persoanelor vizate, ar trebui să se analizeze 
dacă persoanele fizice sunt urmărite pe 
internet cu tehnici de prelucrare a datelor 
care constau în aplicarea unui „profil” unei 
persoane fizice, în special în scopul de a 
lua decizii cu privire la aceasta sau de a 
analiza sau de a face previziuni referitoare 
la preferințele personale, comportamentele 
și atitudinile acesteia.

(21) Pentru a se determina dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată ca 
„monitorizare a comportamentului” 
persoanelor vizate, ar trebui să se analizeze 
dacă persoanele fizice sunt urmărite, 
indiferent de proveniența datelor, cu 
tehnici de prelucrare a datelor care constau 
în aplicarea unui „profil” unei persoane 
fizice, în special în scopul de a lua decizii 
cu privire la aceasta sau de a analiza sau de 
a face previziuni referitoare la preferințele 
personale, comportamentele și atitudinile 
acesteia.

Or. en
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Amendamentul 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se determina dacă o 
activitate de prelucrare poate fi 
considerată ca „monitorizare a 
comportamentului” persoanelor vizate, ar 
trebui să se analizeze dacă persoanele
fizice sunt urmărite pe internet cu tehnici 
de prelucrare a datelor care constau în 
aplicarea unui „profil” unei persoane 
fizice, în special în scopul de a lua decizii 
cu privire la aceasta sau de a analiza sau de 
a face previziuni referitoare la preferințele 
personale, comportamentele și atitudinile 
acesteia.

(21) Ar trebui să se stabilească dacă o 
activitate de prelucrare presupune 
urmărirea persoanelor fizice pe internet 
cu tehnici de prelucrare a datelor care 
constau în aplicarea unui „profil” unei 
persoane fizice, în special în scopul de a 
lua decizii cu privire la aceasta sau de a 
analiza sau de a face previziuni referitoare 
la preferințele personale, comportamentele 
și atitudinile acesteia.

Or. en

Amendamentul 381
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a se stabili dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată drept 
activitate legată de „oferirea de bunuri și
servicii”, ar trebui să se constate că, pe 
lângă faptul că oferta este accesibilă 
persoanelor vizate din Uniune, ea se 
adresează în mod clar acestor persoane. 
Se pot lua în considerare posibilitățile de 
furnizare în UE, limba folosită, precum și 
numele domeniului utilizat. Acest concept 
ar trebui să se aplice indiferent dacă 
persoanei vizate i se solicită sau nu plata 
unei sume.
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Or. en

Amendamentul 382
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Legislația unui stat membru include 
contractele colective de muncă pe piața 
forței de muncă. Un contract colectiv de 
muncă pe piața forței de muncă este un 
contract încheiat între una sau mai multe 
organizații reprezentative ale angajaților 
și una sau mai multe organizații 
reprezentative ale angajatorilor ori unul 
sau mai mulți angajatori. Un astfel de 
contract stabilește relațiile colective și 
individuale (de exemplu condițiile de 
muncă și salariul) dintre angajatori și 
angajații tuturor întreprinderilor sau ai 
întreprinderilor dintr-un anumit sector de 
activitate. Acesta stabilește și drepturile și 
obligațiile părților la contract. Un 
contract colectiv de muncă pe piața forței 
de muncă adaugă elemente la dreptul 
muncii care nu sunt prevăzute de codul 
muncii sau adaptează clauzele generale 
prevăzute de codul muncii la situația 
specifică a sectorului de activitate în 
cauză. Prin urmare, contractul colectiv se 
aplică fiecărui angajat sau fiecărui 
angajat din sectorul de activitate în cauză.

Or. en

Amendamentul 383
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 384
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării persoanei fizice 
respective. Ar trebui să se verifice dacă 
informațiile de identificare a unei 
persoane au fost eliminate și dacă 
legătura cu aceste informații de 
identificare a persoanelor este menținută 
în continuare pentru ca datele să fie 
atribuite unei persoane vizate de către 
orice persoană care are acces la codurile 
de legătură. Principiile protecției datelor 
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nu ar trebui să se aplice datelor 
anonimizate astfel încât persoana vizată să 
nu mai fie identificabilă.

Or. en

Justificare

Promovarea prelucrării datelor protejate printr-un pseudonim în conformitate cu noua 
definiție de la articolul 4.

Amendamentul 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției datelor ar trebui 
să se aplice oricărei informații referitoare 
la o persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele cu o 
probabilitate mare de a fi utilizate fie de 
către operator, fie de către orice altă 
persoană în scopul identificării persoanei 
fizice respective. Din motive istorice, 
statistice și științifice, identificarea nu ar 
trebui să fie considerată ca având „o 
probabilitate mare” în cazul în care datele 
utilizate sunt separate de informațiile care 
permit identificarea persoanei vizate.
Principiile protecției datelor nu ar trebui să 
se aplice datelor anonimizate astfel încât 
persoana vizată să nu mai fie identificabilă.

Or. en

Amendamentul 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex
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Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 387
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării sau al individualizării
persoanei fizice respective. Prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice datelor 
anonime, adică niciunei date care nu 
poate fi atribuită unei persoane fizice în 
mod direct sau indirect, singură sau în 
combinație cu alte date asociate, sau 
atunci când stabilirea unei astfel de relații 



AM\926396RO.doc 27/187 PE504.340v01-00

RO

ar necesita o perioadă de timp, cheltuieli 
și eforturi disproporționate ținând seama 
de nivelul tehnologic din momentul 
prelucrării și de posibilitățile de evoluție a 
acestuia în perioada în care datele vor fi 
prelucrate.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 14 depus de raportor adăugând clarificarea referitoare la 
„individualizare” în conformitate cu amendamentul 84 la articolul 4 punctul 1.

Amendamentul 388
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 389
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament nu abordează problema legată de prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale persoanelor decedate. Prezentul amendament urmărește să extindă domeniul de 
aplicare a normelor stabilite de regulament pentru ca acesta să includă astfel de date.

Amendamentul 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice doar informațiilor specifice
referitoare la o persoană identificată sau 
identificabilă. Pentru a se stabili dacă o 
persoană fizică este identificabilă, ar trebui 
să se ia în considerare: (i) doar mijloacele 
care pot fi utilizate în mod rezonabil de 
către operator sau de către orice altă 
persoană fizică sau juridică în scopul 
identificării persoanei fizice respective și 
(ii) probabilitatea rezonabilă ca o 
persoană să fie identificată. Principiile 
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identificabilă. protecției datelor nu ar trebui să se aplice 
datelor anonimizate astfel încât persoana 
vizată să nu mai fie identificabilă cu 
ajutorul datelor.

Or. en

Amendamentul 391
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice doar informațiilor referitoare la o 
persoană fizică identificată sau 
identificabilă. Pentru a se determina dacă o 
persoană este identificabilă, ar trebui să se 
ia în considerare mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil de către operator.
Nu ar trebui să se considere că o 
persoană fizică este identificabilă dacă 
identificarea necesită o perioadă de timp, 
eforturi și cheltuieli disproporționate sau 
dacă operatorul a luat măsuri pentru a 
evita ca informațiile să permită 
identificarea completă a unei persoane 
fizice. Prin urmare, principiile protecției 
datelor nu ar trebui să se aplice datelor în 
cazul în care persoana vizată nu este încă
identificabilă sau datelor anonimizate 
astfel încât persoana vizată să nu fie 
identificabilă.

Or. en

Amendamentul 392
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice doar informațiilor specifice
referitoare la o persoană identificată sau 
identificabilă. Pentru a se determina dacă o 
persoană este identificabilă, ar trebui să se 
ia în considerare doar mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană 
fizică sau juridică în scopul identificării 
persoanei fizice respective și 
probabilitatea rezonabilă ca o persoană să 
fie identificată. Principiile protecției 
datelor nu ar trebui să se aplice datelor 
anonimizate astfel încât persoana vizată să 
nu mai fie sau să nu fie încă identificabilă 
cu ajutorul datelor.

Or. en

Justificare

Stabilirea unei definiții a „datelor cu caracter personal” ar trebui să aibă un caracter practic 
și rezonabil.

Amendamentul 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

vizată să nu mai fie identificabilă.

Or. en

Amendamentul 394
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Propunerea de regulament nu abordează în mod explicit problema legată de prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale persoanelor decedate. Este important ca succesorii în drept 
sau reprezentatul legal al unei persoane decedate să aibă posibilitatea de a se asigura că 
drepturile acesteia din urmă la protecția datelor (acces, rectificare etc.) pot fi exercitate în 
conformitate cu dorințele exprimate înainte de deces. Prin urmare, prezentul amendament are 
legătură cu amendamentele depuse la articolele 15-17.

Amendamentul 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Prezentul regulament recunoaște 
faptul că pseudonimizarea este în 
beneficiul tuturor persoanelor vizate, 
deoarece, prin definiție, datele cu caracter 
personal sunt modificate astfel încât 
acestea în sine să nu poată fi atribuite 
unei persoane vizate fără utilizarea unor 
date suplimentare. Prin aceasta, 
operatorii ar trebui să fie încurajați să 
adopte practica de pseudonimizare a 
datelor.

Or. en

Amendamentul 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Prezentul regulament recunoaște 
faptul că pseudonimizarea este în 
beneficiul tuturor persoanelor vizate, 
deoarece, prin definiție, datele cu caracter 
personal sunt modificate astfel încât 
acestea în sine să nu poată fi atribuite 
unei persoane vizate fără utilizarea unor 
date suplimentare. Prin aceasta, 
operatorii ar trebui să fie încurajați să 
adopte practica de pseudonimizare a 
datelor.

Or. en

Amendamentul 397
Nathalie Griesbeck
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Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Numerele de identificare emise de 
state ar trebui să fie considerate date cu 
caracter personal.

Or. fr

Justificare

Având în vedere importanța, inclusiv în ceea ce privește starea civilă, a numerelor de 
identificare emise de state (numărul de asigurare socială, numărul pașaportului și al cărții de 
identitate, numărul matricol etc.), ar trebui să se clarifice faptul că acestea constituie date cu 
caracter personal.

Amendamentul 398
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

(24) Atunci când utilizează servicii online 
sau offline, persoanele fizice pot fi 
asociate cu identificatorii furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor sau alte bunuri de 
consum, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie, etichetele RFID și 
alți identificatori unici. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite, pot fi 
utilizate pentru crearea de profiluri ale 
persoanelor fizice și pentru identificarea 
lor. Prin urmare, numerele de identificare, 
datele de localizare, identificatorii online 
sau alți factori specifici nu trebuie neapărat 
să fie considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

Or. en
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Justificare

Și serviciile offline pot lăsa urme.

Amendamentul 399
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

(24) Atunci când utilizează servicii sau 
dispozitive, persoanele fizice pot fi asociate 
cu identificatorii furnizați de dispozitivele, 
aplicațiile, instrumentele și protocoalele 
lor, cum ar fi adresele IP sau identificatorii 
cookie. Aceștia pot lăsa urme care, 
combinate cu identificatorii unici și alte 
informații primite de servere, pot fi 
utilizate pentru crearea de profiluri ale 
persoanelor fizice și pentru identificarea 
lor. Prin urmare, numerele de identificare, 
datele de localizare, identificatorii online 
sau alți factori specifici nu trebuie neapărat 
să fie considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

Or. en

Amendamentul 400
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
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identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, ar trebui să 
se analizeze de la caz la caz și în funcție 
de progresele tehnologice dacă numerele 
de identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul IMCO.

Amendamentul 401
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele 
de identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

(24) Atunci când utilizează servicii online 
sau offline, persoanele fizice pot fi 
asociate cu unul sau mai mulți 
identificatori furnizați de dispozitivele, 
aplicațiile, instrumentele, protocoalele lor 
sau alte bunuri de consum, cum ar fi 
adresele IP, identificatorii cookie, 
etichetele RFID și alți identificatori unici.
Deoarece acești identificatori lasă urme și 
pot fi utilizați pentru a identifica persoane
fizice, prezentul regulament ar trebui să 
se aplice prelucrării care implică astfel de 
date, cu excepția cazului în care se poate 
demonstra că identificatorii în cauză nu 
sunt asociați unor persoane fizice, astfel 
cum se întâmplă în cazul adreselor IP 
utilizate de societăți, care nu pot fi 
considerate drept „date cu caracter 
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personal” în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Conceptul de date cu caracter personal este clarificat și mai mult cu ajutorul unor criterii 
obiective. Identificatorii asociați îndeaproape cu o persoană fizică trebuie considerați ca 
fiind date cu caracter personal. A se vedea amendamentele conexe la articolul 4 punctul 1 și 
la considerentul 23. Prezentul amendament aduce clarificări suplimentare în ceea ce privește 
utilizarea datelor cu caracter personal în mediul online și offline. Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal a declarat 
în mod repetat că etichetele RFID sunt date cu caracter personal.

Amendamentul 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați date cu caracter personal în 
toate circumstanțele.

Or. en

Amendamentul 403
Louis Michel
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele de 
identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, 
porturile internet sau identificatorii 
cookie. Aceștia pot lăsa urme care, 
combinate cu identificatorii unici și alte 
informații primite de servere, pot fi 
utilizate pentru crearea de profiluri ale 
persoanelor fizice și pentru identificarea 
lor. Prin urmare, numerele de serie ale 
produselor, adresele IP, porturile internet, 
codurile internaționale de identificare a 
echipamentelor mobile ale telefoanelor 
mobile sau alți identificatori similari nu 
trebuie neapărat să fie considerați ca atare 
date cu caracter personal în toate 
circumstanțele.

Or. en

Amendamentul 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau 
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice și gospodăriile pot fi 
asociate cu identificatorii online furnizați 
de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele 
și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP 
sau identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
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identificarea lor. Prin urmare, numerele 
de identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

identificarea lor. Ar trebui să se interzică 
reidentificarea datelor cu caracter 
personal, de exemplu prin utilizarea 
urmelor online păstrate pentru crearea de 
profiluri ale persoanelor fizice, încălcarea 
practicii de pseudonimizare și 
identificarea persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 405
Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) În cazul în care un furnizor de 
servicii prelucrează date cu caracter 
personal fără a fi în măsură să acceseze 
aceste date prin mijloace fezabile din 
punct de vedere tehnic, care nu implică 
depunerea unor eforturi disproporționate 
și cu o probabilitate mare de utilizare de 
către furnizorul de servicii pentru a obține 
informații cu privire la conținutul acestor 
date, un astfel de furnizor de servicii ar 
trebui să fie considerat drept un 
intermediar neutru sau un furnizor care 
se ocupă de simpla transmitere în temeiul 
articolului 12 din Directiva 2000/31/CE și 
care nu este responsabil pentru datele cu 
caracter personal transmise sau 
prelucrate sau puse la dispoziție prin 
intermediul său.

Or. en

Amendamentul 406
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 407
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 



PE504.340v01-00 40/187 AM\926396RO.doc

RO

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

liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație sau 
printr-un act neechivoc al acesteia, 
asigurându-se că persoana fizică este 
conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 
acțiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Informațiile ușor de 
folosit cu privire la tipurile de prelucrare 
care vor fi realizate ar trebui să faciliteze 
exprimarea consimțământului în 
cunoștință de cauză. Prin urmare, absența 
unui răspuns sau a unei acțiuni, cum ar fi 
exprimarea acordului prin nemodificarea 
setărilor implicite, nu ar trebui să 
constituie consimțământ. Consimțământul 
ar trebui să vizeze toate activitățile de 
prelucrare efectuate în același scop sau în 
aceleași scopuri. În cazul în care 
consimțământul persoanei vizate trebuie 
acordat în urma unei cereri electronice, 
aceasta trebuie să fie clară și concisă și să 
nu perturbe în mod inutil utilizarea 
serviciului pentru care se acordă 
consimțământul.

Or. en

Amendamentul 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație sau 

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

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

Or. en

Amendamentul 409
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație sau 
printr-un act neechivoc al acesteia, 
asigurându-se că persoana fizică este 
conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 

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

declarație sau acțiune care indică în mod 
clar în acest context acceptarea de către 
persoana vizată a prelucrării propuse a 
datelor sale cu caracter personal. Prin 
urmare, absența unui răspuns sau a unei 
acțiuni nu ar trebui să constituie un 
consimțământ. Consimțământul vizează 
toate activitățile de prelucrare efectuate în 
același scop sau în aceleași scopuri. În 
cazul în care consimțământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul.

Or. en

Amendamentul 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

același scop sau în aceleași scopuri. În 
cazul în care consimțământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul.

Or. en

Amendamentul 411
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Prezentul amendament vizează să sublinieze faptul că persoanele ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și retrage consimțământul în aceleași condiții în care și l-au dat, fără a 
depune eforturi suplimentare și fără a fi nevoie de mai mult timp.

Amendamentul 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod explicit prin orice metodă 
corespunzătoare care permite manifestarea 
liberă, specifică și informată a voinței 
persoanei vizate, fie printr-o declarație sau 
printr-un act neechivoc al acesteia, 
asigurându-se că persoana fizică este 
conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 
acțiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Ar trebui să se considere 
că prin solicitarea și acceptarea unui 
tratament medical specific se exprimă 
consimțământul cu privire la prelucrarea 
datelor medicale cu caracter personal 
legate de tratamentul respectiv, în sensul 
articolului 4 punctul 8 și al articolului 6 
alineatul (1), și se îndeplinește sarcina 
probei în conformitate cu articolul 7 
alineatul (1), fără a împiedica statele 
membre să mențină în vigoare norme 
naționale mai stricte în această privință.
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consimțământul. Prin urmare, absența unui răspuns sau a 
unei acțiuni nu ar trebui să constituie un 
consimțământ. Consimțământul ar trebui să 
vizeze toate activitățile de prelucrare 
efectuate în același scop sau în aceleași 
scopuri. În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate trebuie acordat în urma 
unei cereri electronice, aceasta trebuie să 
fie clară și concisă și să nu perturbe în mod 
inutil utilizarea serviciului pentru care se 
acordă consimțământul.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

același scop sau în aceleași scopuri. În 
cazul în care consimțământul persoanei 
vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul. Informațiile destinate 
exprimării consimțământului de către 
copii ar trebui să fie formulate într-un 
limbaj clar și adecvat vârstei, într-un mod 
care este ușor de înțeles pentru un copil 
cu vârsta de peste 13 ani.

Or. en

Amendamentul 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Consimțământul ar trebui acordat în 
mod clar prin orice metodă 
corespunzătoare în contextul unui produs 
sau serviciu oferit care permite 
manifestarea liberă, specifică și informată a 
voinței persoanei vizate, fie printr-o 
declarație sau printr-un act neechivoc al 
acesteia, asigurându-se că persoana fizică 
este conștientă de faptul că își dă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv prin bifarea 
unei căsuțe atunci când vizitează un site 
internet sau prin orice altă declarație sau 
acțiune care indică în mod clar în acest 
context acceptarea de către persoana vizată 
a prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Prin urmare, absența 
unui răspuns sau a unei acțiuni nu ar trebui 
să constituie un consimțământ. Totuși, 
acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor 
Directivei 2020/58/CE care prevăd faptul 
că, în anumite circumstanțe, 
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vizate trebuie acordat în urma unei cereri 
electronice, aceasta trebuie să fie clară și 
concisă și să nu perturbe în mod inutil 
utilizarea serviciului pentru care se acordă 
consimțământul.

consimțământul poate fi exprimat prin 
setări corespunzătoare ale dispozitivului 
utilizatorului. Consimțământul ar trebui să 
vizeze toate activitățile de prelucrare 
efectuate în același scop sau în aceleași 
scopuri. În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate trebuie acordat în urma 
unei cereri electronice, aceasta trebuie să 
fie clară și concisă și să nu perturbe în mod 
inutil utilizarea serviciului pentru care se 
acordă consimțământul.

Or. en

Amendamentul 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Prezentul regulament recunoaște 
faptul că pseudonimizarea datelor poate 
contribui la reducerea la minimum a 
riscurilor pentru viața privată a 
persoanelor vizate. În măsura în care un 
operator pseudonimizează date, o astfel de 
prelucrare ar trebui să fie considerată 
justificată ca interes legitim al 
operatorului.

Or. en

Amendamentul 416
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Consultațiile medicale, acordarea de 
asistență medicală, diagnosticele și 
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furnizarea de tratament medical presupun 
colectarea și prelucrarea de date cu 
caracter personal. Decizia unui pacient de 
a solicita îngrijire medicală ar trebui să 
fie considerată ca fiind o decizie prin care 
își dă consimțământul explicit pentru 
colectarea și prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament elimină orice ambiguitate cu privire la aplicarea criteriilor, 
menționate la articolul 6 alineatul (1), care reglementează legalitatea colectării și a 
prelucrării datelor cu caracter personal în contextul furnizării de îngrijire medicală. 

Amendamentul 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații rezultate din 
testarea sau examinarea unei părți a 
corpului sau a unei substanțe corporale, 
inclusiv eșantioane de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
asistență medicală pentru persoana fizică 

(26) Datele cu caracter personal, inclusiv 
informațiile genetice, referitoare la 
sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații rezultate din 
testarea sau examinarea unei părți a 
corpului sau a unei substanțe corporale, 
inclusiv eșantioane de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
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respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 
boală, istoricul medical, tratamentul clinic 
sau starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

asistență medicală pentru persoana fizică 
respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 
boală, istoricul medical, tratamentul clinic 
sau starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

Or. en

Amendamentul 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații rezultate din 
testarea sau examinarea unei părți a 
corpului sau a unei substanțe corporale,
inclusiv eșantioane de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
asistență medicală pentru persoana fizică 
respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate informațiile cu caracter personal
având legătură cu starea de sănătate a 
persoanei vizate; informații privind 
înscrierea persoanei fizice pentru acordarea 
de servicii medicale; informații privind
plățile pentru asistență medicală efectuate 
de persoana fizică sau privind eligibilitatea 
acesteia pentru acordarea de asistență 
medicală; un număr, simbol sau semn 
distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații cu caracter 
personal rezultate din testarea sau 
examinarea unei părți a corpului sau a unei 
substanțe corporale sau a unui eșantion de 
material biologic; identificarea unei 
persoane ca furnizor de asistență medicală 
pentru persoana fizică respectivă sau orice 
informații privind, de exemplu, o boală, un 
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boală, istoricul medical, tratamentul clinic 
sau starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

handicap, un risc de îmbolnăvire, un 
tratament clinic sau o boală, istoricul 
medical, tratamentul clinic sau starea 
psihologică sau biomedicală efectivă a 
persoanei vizate, indiferent de sursa 
acestora, cum ar fi de exemplu, un medic 
sau un alt cadru medical, un spital, un 
dispozitiv medical sau un test de diagnostic 
in vitro.

Or. en

Amendamentul 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane fizice
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații rezultate din 
testarea sau examinarea unei părți a 
corpului sau a unei substanțe corporale, 
inclusiv eșantioane de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
asistență medicală pentru persoana fizică 
respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 
boală, istoricul medical, tratamentul clinic 
sau starea psihologică sau biomedicală 

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele cu caracter personal având 
legătură cu starea de sănătate a persoanei 
vizate; informații privind înscrierea 
persoanei fizice pentru acordarea de 
servicii medicale; informații privind plățile 
pentru asistență medicală efectuate de 
persoana fizică sau privind eligibilitatea 
acesteia pentru acordarea de asistență 
medicală; un număr, simbol sau semn 
distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; date cu caracter personal
rezultate din testarea sau examinarea unei 
părți a corpului, a unei substanțe corporale 
sau a unui eșantion de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
asistență medicală pentru persoana fizică 
respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 
boală, istoricul medical, tratamentul clinic 
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efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

sau starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

Or. en

Amendamentul 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane fizice 
pentru identificarea unică a acesteia în 
scopuri medicale; orice informații privind 
persoana fizică respectivă colectate în 
cadrul furnizării de servicii de sănătate 
pentru aceasta; informații rezultate din 
testarea sau examinarea unei părți a 
corpului sau a unei substanțe corporale, 
inclusiv eșantioane de material biologic; 
identificarea unei persoane ca furnizor de 
asistență medicală pentru persoana fizică 
respectivă sau orice informații privind, de 
exemplu, o boală, un handicap, un risc de 
îmbolnăvire, un tratament clinic sau o 
boală, istoricul medical, tratamentul clinic 
sau starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele cu caracter personal având 
legătură cu starea de sănătate a persoanei 
vizate, inclusiv informațiile genetice; 
informații privind înscrierea persoanei 
fizice pentru acordarea de servicii 
medicale; informații privind plățile pentru 
asistență medicală efectuate de persoana 
fizică sau privind eligibilitatea acesteia 
pentru acordarea de asistență medicală; un 
număr, simbol sau semn distinctiv atribuit 
unei persoane fizice pentru identificarea 
unică a acesteia în scopuri medicale; orice 
informații privind persoana fizică 
respectivă colectate în cadrul furnizării de 
servicii de sănătate pentru aceasta; date cu 
caracter personal rezultate din testarea sau 
examinarea unei părți a corpului, a unei 
substanțe corporale sau a unui eșantion de 
material biologic; identificarea unei 
persoane ca furnizor de asistență medicală 
pentru persoana fizică respectivă sau orice 
informații privind, de exemplu, o boală, un 
handicap, un risc de îmbolnăvire, un 
tratament clinic sau o boală, istoricul 
medical, tratamentul clinic sau starea 
psihologică sau biomedicală efectivă a 
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medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.

persoanei vizate, indiferent de sursa 
acestora, cum ar fi de exemplu, un medic 
sau un alt cadru medical, un spital, un
dispozitiv medical sau un test de diagnostic 
in vitro.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 421
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având legătură cu starea de 
sănătate a persoanei vizate; informații 
privind înscrierea persoanei fizice pentru 
acordarea de servicii medicale; informații 
privind plățile pentru asistență medicală 
efectuate de persoana fizică sau privind 
eligibilitatea acesteia pentru acordarea de 
asistență medicală; un număr, simbol sau 
semn distinctiv atribuit unei persoane 
fizice pentru identificarea unică a acesteia 
în scopuri medicale; orice informații 
privind persoana fizică respectivă 
colectate în cadrul furnizării de servicii de 
sănătate pentru aceasta; informații 
rezultate din testarea sau examinarea 
unei părți a corpului sau a unei substanțe 
corporale, inclusiv eșantioane de material 
biologic; identificarea unei persoane ca 
furnizor de asistență medicală pentru 
persoana fizică respectivă sau orice 
informații privind, de exemplu, o boală, 
un handicap, un risc de îmbolnăvire, un 
tratament clinic sau o boală, istoricul 
medical, tratamentul clinic sau starea 

(26) Datele cu caracter personal referitoare 
la sănătate ar trebui să includă, în special, 
toate datele având în mod direct legătură 
cu starea de sănătate a persoanei vizate sau 
cu starea psihologică sau biomedicală 
efectivă a persoanei vizate, indiferent de 
sursa acestora, cum ar fi de exemplu, un 
medic sau un alt cadru medical, un spital, 
un dispozitiv medical sau un test de 
diagnostic in vitro.
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psihologică sau biomedicală efectivă a 
persoanei vizate, indiferent de sursa 
acestora, cum ar fi de exemplu, un medic 
sau un alt cadru medical, un spital, un 
dispozitiv medical sau un test de diagnostic 
in vitro.

Or. en

Amendamentul 422
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Atunci când un operator sau o 
persoană împuternicită de operator are 
mai multe sedii în Uniune, inclusiv, dar 
nelimitându-se la cazurile în care 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator face parte dintr-un grup de 
întreprinderi, sediul principal al unui 
operator în Uniune, în sensul prezentului 
regulament, ar trebui să fie determinat 
conform unor criterii obiective și ar trebui 
să implice exercitarea efectivă și reală a 
unor activități de gestionare care să 
determine principalele decizii cu privire la 
scopurile, condițiile și mijloacele de 
prelucrare în cadrul unor înțelegeri stabile. 
Acest criteriu nu ar trebui să depindă de 
realizarea efectivă a prelucrării datelor cu 
caracter personal în locul respectiv; 
prezența și utilizarea mijloacelor tehnice și 
a tehnologiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal sau activitățile de 
prelucrare nu constituie, în sine, un astfel 
de sediu principal și, prin urmare, nu sunt 
criteriul determinant în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Atunci când un operator sau o 
persoană împuternicită de operator are 
mai multe sedii în Uniune, inclusiv, dar 
nelimitându-se la cazurile în care 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator este un grup de întreprinderi,
sediul principal al unui operator în Uniune, 
în sensul prezentului regulament, ar trebui 
să fie determinat conform unor criterii 
obiective și ar trebui să implice exercitarea 
efectivă și reală a unor activități de 
gestionare care să determine principalele 
decizii cu privire la scopurile, condițiile și 
mijloacele de prelucrare în cadrul unor 
înțelegeri stabile. Acest criteriu nu ar trebui 
să depindă de realizarea efectivă a 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
locul respectiv; prezența și utilizarea 
mijloacelor tehnice și a tehnologiilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
sau activitățile de prelucrare nu constituie, 
în sine, un astfel de sediu principal și, prin 
urmare, nu sunt criteriul determinant în 
acest sens. Un grup de întreprinderi poate 
desemna un singur sediu principal în 
Uniune.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Un grup de întreprinderi ar trebui să 
cuprindă o întreprindere care exercită 
controlul și întreprinderile controlate de 
aceasta, în cadrul căruia întreprinderea care 
exercită controlul ar trebui să fie 
întreprinderea care poate exercita o 
influență dominantă asupra celorlalte 
întreprinderi, de exemplu, în temeiul 
proprietății, al participării financiare sau al 
regulilor care o reglementează sau al 
competenței de a pune în aplicare normele 
în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal.

(28) Un grup de întreprinderi ar trebui să 
cuprindă o întreprindere care exercită 
controlul și întreprinderile controlate de 
aceasta, în cadrul căruia întreprinderea care 
exercită controlul ar trebui să fie 
întreprinderea care poate exercita o 
influență dominantă asupra celorlalte 
întreprinderi, de exemplu, în temeiul 
proprietății, al participării financiare sau al 
regulilor care o reglementează sau al 
competenței de a pune în aplicare normele 
în materie de protecție a datelor cu caracter 
personal. Un grup de întreprinderi poate 
desemna un singur sediu principal în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Pentru a se determina condițiile în care o 
persoană fizică este minor, prezentul 
regulament ar trebui să preia definiția 
stabilită în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

(29) Copiii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
sunt, de asemenea, consumatori 
vulnerabili. Pentru a se determina 
condițiile în care o persoană fizică este 
minor, prezentul regulament ar trebui să 
preia definiția stabilită în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului. Ar trebui să se 
utilizeze în special un limbaj ușor de 
înțeles de către copii, pentru a li se 
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garanta copiilor de peste 13 ani dreptul de 
a-și da consimțământul.

Or. en

Amendamentul 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Pentru a se determina condițiile în care o 
persoană fizică este minor, prezentul 
regulament ar trebui să preia definiția 
stabilită în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

(29) Copiii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. O 
astfel de protecție este deosebit de 
importantă în contextul rețelelor sociale, 
caz în care copiii ar trebui să fie informați 
cu privire la identitățile persoanelor cu 
care comunică. Pentru a se determina 
condițiile în care o persoană fizică este 
minor, prezentul regulament ar trebui să 
preia definiția stabilită în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului.

Or. en

Amendamentul 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 

(29) Copiii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
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drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Pentru a se determina condițiile în care o 
persoană fizică este minor, prezentul 
regulament ar trebui să preia definiția 
stabilită în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. O 
astfel de protecție este deosebit de 
importantă în contextul rețelelor sociale. 
În sensul prezentului regulament, 
minorul ar trebui să fie definit ca fiind o 
persoană fizică cu vârsta sub 18 ani.
Atunci când prelucrarea datelor se 
bazează pe exprimarea consimțământului 
de către persoana vizată cu privire la 
oferirea de servicii ale societății 
informaționale în mod direct unui minor, 
prezentul regulament ar trebui să facă 
diferența între minorii cu vârsta peste 
13 ani și minorii cu vârsta sub 13 ani care 
au nevoie de un nivel mai înalt de 
protecție în măsura în care 
consimțământul este acordat sau autorizat 
de părintele sau de tutorele minorului.

Or. en

Amendamentul 428
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Aceleași date cu caracter personal 
pot avea o semnificație diferită în funcție 
de contextul prelucrării datelor și de 
riscurile prezentate de prelucrarea în 
cauză. Prin urmare, operatorii ar trebui 
să pună în aplicare măsuri și proceduri 
tehnice și organizatorice adecvate în ceea 
ce privește contextul prelucrării datelor și 
riscurile prezentate de prelucrare.

Or. en

Justificare

Pierderea adresei unei persoane vizate poate avea consecințe diferite atunci când aceasta 
este pierdută de un distribuitor care a păstrat adresa în vederea efectuării unei expedieri sau 
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când aceasta este pierdută de un medic specialist în tratarea cancerului care a păstrat adresa 
în scopul facturării.

Amendamentul 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Aceleași date cu caracter personal 
pot avea o semnificație diferită în funcție 
de contextul prelucrării datelor și de 
riscurile prezentate de prelucrarea în 
cauză. Prin urmare, operatorii ar trebui 
să pună în aplicare măsuri și proceduri 
tehnice și organizatorice adecvate în ceea 
ce privește contextul prelucrării datelor și 
riscurile prezentate de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În temeiul prezentului regulament, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
minorii pot avea întotdeauna acces la 
servicii de prevenire și de consultanță ale 
societății informaționale, cum ar fi 
consultanță online cu privire la abuzul 
sexual, la problemele legate de consumul 
abuziv de droguri sau la alte probleme 
psihologice, fără a avea nevoie de 
consimțământul părintelui sau al
tutorelui legal.

Or. en
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Justificare

(A se vedea noua formulare a articolului 8)
Anumite servicii ale societății informaționale oferite minorilor se bazează pe faptul că aceștia 
le pot utiliza fără a fi necesar acordul părinților. De exemplu, acesta este cazul discuțiilor 
online pentru victimele abuzului sexual. Fără o eventuală derogare pentru aceste cazuri, nu 
ar mai fi disponibile serviciile care îi vizează pe minorii ce solicită ajutor în situațiile în care 
părinții sau reprezentantul legal ar putea avea o legătură strânsă cu problema cu care se 
confruntă minorul.

Amendamentul 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor, în special datele sensibile, 
cum ar fi orientarea politică, apartenența 
la un sindicat și desfășurarea de activități 
sindicale, ar trebuie să fie protejate în 
conformitate cu articolele 8, 12 și 28 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu articolele 8 și 11 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului și nu pot fi utilizate în niciun caz 
pentru a include lucrătorii pe așa-
numitele „liste negre” care să fie 
transmise altor întreprinderi cu scopul de 
a le aplica anumitor lucrători un 
tratament discriminatoriu.

Or. de

Amendamentul 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

(29a) Datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor și în special datele sensibile, 
cum ar fi orientarea politică și 
apartenența la un sindicat și participarea 
la activități sindicale, ar trebui să fie 
protejate în conformitate cu 
articolele 8, 12, 27 și 28 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu articolele 8 și 11 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului. Datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor nu pot fi utilizate pentru a 
include lucrătorii pe așa-numitele „liste 
negre” care să fie transmise altor 
întreprinderi cu scopul de a le aplica 
anumitor lucrători un tratament 
discriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie legală, echitabilă și 
transparentă în raport cu persoanele fizice 
vizate. În special, scopurile specifice în 
care datele sunt prelucrate ar trebui să fie 
explicite și legitime și să fie determinate la 
momentul colectării datelor. Datele ar 
trebui să fie adecvate, relevante și limitate 
la minimum necesar scopurilor în care 
datele sunt prelucrate; aceasta necesită, în 
special, asigurarea faptului că datele 
colectate nu sunt excesive și că perioada 
pentru care datele sunt stocate este limitată 
strict la minimum. Datele cu caracter 
personal ar trebui prelucrate doar în cazul 

(30) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie legală, echitabilă și 
transparentă în raport cu persoanele fizice 
vizate. În special, scopurile specifice în 
care datele sunt prelucrate ar trebui să fie 
explicite și legitime și să fie determinate la 
momentul colectării datelor. Datele ar 
trebui să fie adecvate, relevante și limitate 
la minimul necesar scopurilor în care datele 
sunt prelucrate; aceasta necesită, în special, 
asigurarea faptului că datele colectate nu 
sunt excesive și că perioada pentru care 
datele sunt stocate este limitată strict la 
minimum. Datele cu caracter personal ar 
trebui prelucrate doar în cazul în care 
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în care scopul prelucrării nu ar putea fi 
îndeplinit prin alte mijloace. Ar trebui să 
fie luate toate măsurile rezonabile pentru a 
se asigura că datele cu caracter personal 
care sunt inexacte sunt rectificate sau 
șterse. În vederea asigurării faptului că 
datele nu sunt păstrate mai mult timp 
decât este necesar, ar trebui să se 
stabilească de către operator termene 
pentru ștergere sau revizuire periodică.

scopul prelucrării nu ar putea fi îndeplinit 
prin alte mijloace. Ar trebui să fie luate 
toate măsurile rezonabile pentru a se 
asigura că datele cu caracter personal care 
sunt inexacte sunt rectificate sau șterse.

Or. en

Amendamentul 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor și în special datele sensibile, 
cum ar fi orientarea politică și 
apartenența la un sindicat și participarea 
la activități sindicale, ar trebui să fie 
protejate în conformitate cu 
articolele 8, 12, 27 și 28 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu articolele 8 și 11 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului. Ar trebui să se pună în aplicare 
garanții pentru a se evita situațiile în care 
datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor sunt utilizate în practica 
alcătuirii de liste negre care sunt 
transmise altor întreprinderi sau persoane 
fizice cu scopul de a le aplica anumitor 
lucrători un tratament discriminatoriu.

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal nu vor fi niciodată utilizate împotriva persoanei vizate în 
contextul ocupării unui loc de muncă.
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Amendamentul 435
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului 
persoanei în cauză sau în temeiul unui alt 
motiv legitim, prevăzut de lege, fie în 
prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament.

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului 
persoanei în cauză sau în temeiul unui alt 
motiv legitim, prevăzut de lege, fie în 
prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament. Autorizația de a prelucra date 
cu caracter personal acordată unui 
operator ar trebui să includă prelucrarea 
datelor cu caracter personal împreună cu 
alți operatori asociați și ar trebui să 
permită prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către o persoană 
împuternicită de operator, care își are 
sediul în Uniunea Europeană sau în 
afara acesteia.

Or. en

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a reduce ambiguitatea noțiunilor de operator de date 
și persoană împuternicită de operator, astfel cum au fost identificate de către autoritățile 
europene de protecție a datelor în cadrul Grupului de lucru înființat în temeiul 
articolului 169, care au interpretat diferit aceleași principii și definiții introduse în scopul 
armonizării la nivel european.

Amendamentul 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului 
persoanei în cauză sau în temeiul unui alt 
motiv legitim, prevăzut de lege, fie în 
prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament.

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului 
persoanei în cauză sau în temeiul unui alt 
motiv legitim, prevăzut de lege, fie în 
prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament. În cazul unui minor sau al 
unei persoane lipsite de capacitate 
juridică, consimțământul ar trebui să fie 
exprimat de reprezentantul legal al 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care prelucrarea se bazează 
pe consimțământul persoanei vizate, 
sarcina probei cu privire la faptul că 
persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru operațiunea de prelucrare îi revine 
operatorului. În special, în contextul unei 
declarații scrise cu privire la un alt aspect, 
garanțiile ar trebui să asigure că persoana 
vizată este conștientă de faptul că și-a dat 
consimțământul și în ce măsură a făcut 
acest lucru.

(32) În cazul în care prelucrarea se bazează 
pe consimțământul persoanei vizate, 
sarcina probei cu privire la faptul că 
persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru operațiunea de prelucrare îi revine 
operatorului. În special, în contextul unei 
declarații scrise cu privire la un alt aspect, 
garanțiile ar trebui să asigure că persoana 
vizată este conștientă de faptul că și-a dat 
consimțământul și în ce măsură a făcut 
acest lucru. La fel ca dispozițiile de drept 
civil (Directiva 93/13/CEE), declarațiile 
scrise (politicile de confidențialitate) ar 
trebui să fie cât mai clare și mai 
transparente posibil, ținând seama de 
forma prelucrării. Acestea nu ar trebui să 
conțină clauze ascunse sau 
dezavantajoase, cum ar fi dreptul de a 
transmite datele cu caracter personal altor 
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operatori sau utilizarea secundară a 
datelor cu caracter personal. Pentru a-i 
încuraja pe operatori să furnizeze 
informații corecte, clauzele parțial ilegale 
ar trebui să fie complet eliminate.

Or. en

Justificare

Persoanele vizate se confruntă frecvent cu politici extrem de neclare, de lungi sau de 
complicate care le descurajează să le citească și să le înțeleagă. Amendamentul introduce 
principiile consacrate privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 
pentru a aborda această problemă. Astfel, atunci când se interpretează regulamentul, se 
poate face trimitere la o jurisprudență constantă.

Amendamentul 438
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alege și ulterior nu poate să refuze sau 
să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată, prejudiciu care nu are niciun 
motiv legitim. În cazul în care datele cu 
caracter personal prelucrate pe baza 
consimțământului persoanei vizate sunt 
necesare în vederea furnizării unui 
serviciu sau bun, retragerea 
consimțământului ar trebui să constituie 
un motiv de reziliere sau de neexecutare a 
contractului de către furnizorul de 
servicii.

Or. en
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Amendamentul 439
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Consimțământul nu se exprimă pe o 
perioadă nedeterminată și își pierde 
efectul juridic ca temei pentru prelucrare 
de îndată ce prelucrarea datelor cu 
caracter personal nu mai este necesară 
pentru realizarea scopurilor pentru care 
datele au fost inițial colectate. În cazul în 
care nu se poate stabili în mod clar 
îndeplinirea scopului propus, operatorul 
ar trebui, cel puțin o dată pe an, să îi 
furnizeze persoanei vizate informații în 
conformitate cu articolul 14 și să îi 
solicite acesteia să confirme 
consimțământul exprimat inițial. Dacă 
persoana vizată nu confirmă acest lucru, 
ar trebui să se considere că 
consimțământul exprimat inițial își pierde 
valabilitatea la sfârșitul celui de-al doilea 
an calendaristic după prima prelucrare.

Or. en

Amendamentul 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Consimțământul ar trebui să fie 
considerat ca fiind un temei valabil numai 
pentru prelucrarea legală și, prin urmare, 
neexcesivă a datelor în raport cu scopul 
prelucrării. Prelucrarea disproporționată 
a unor date nu poate fi justificată prin 
obținerea consimțământului.
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Or. en

Amendamentul 441
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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nu ar exista un dezechilibru decât în ceea 
ce privește operațiuni specifice de 
prelucrare a datelor în cadrul cărora 
autoritatea publică poate impune o 
obligație în temeiul competențelor sale 
publice relevante, iar consimțământul nu 
poate fi considerat ca fiind acordat în mod 
liber, ținându-se cont de interesul 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 444
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 445
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 

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

între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul. Nu 
există un dezechilibru atunci când datele 
sunt prelucrate în contextul ocupării unui 
loc muncă sau în cazul protecției 
împotriva unor riscuri. În cazul în care 
operatorul este o autoritate publică, nu ar 
exista un dezechilibru decât în ceea ce 
privește operațiunile specifice de 
prelucrare a datelor în cadrul cărora 
autoritatea publică poate impune o 
obligație în temeiul competențelor sale 
publice relevante, iar consimțământul nu 
poate fi considerat ca fiind acordat în mod 
liber, ținându-se cont de interesul persoanei 
vizate.

Or. en

Amendamentul 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Consimțământul ar trebui să fie 
exprimat în mod liber, fără exercitarea 
vreunei presiuni de către operator. Atunci 
când, din cauza unui dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator, refuzul 
de a-și exprima consimțământul ar putea 
avea consecințe financiare și juridice 
negative pentru persoana vizată, 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind exprimat în mod liber. Acest lucru 
este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
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competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiunile specifice de prelucrare a 
datelor în cadrul cărora autoritatea publică 
poate impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 449
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în conformitate cu o obligație 
legală a operatorului sau în cazul în care 
prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public 
sau în exercitarea autorității publice, 
prelucrarea ar trebui să aibă un temei 
juridic în dreptul Uniunii sau în legislația 
unui stat membru care îndeplinește 
cerințele prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, pentru 
orice limitare a drepturilor și libertăților. 
De asemenea, este de competența dreptului 
Uniunii sau a legislației naționale să 
determine dacă operatorul care îndeplinește 
o sarcină de interes public sau în 
exercitarea autorității publice ar trebui să 
fie o administrație publică sau altă 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat, cum ar fi o asociație 
profesională.

(36) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în conformitate cu o obligație 
legală a operatorului sau în cazul în care 
prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public 
sau în exercitarea autorității publice, 
prelucrarea ar trebui să aibă un temei 
juridic în dreptul Uniunii sau în legislația 
unui stat membru care îndeplinește 
cerințele prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, pentru 
orice limitare a drepturilor și libertăților. 
De asemenea, este de competența dreptului 
Uniunii sau a legislației naționale să 
determine dacă operatorul care îndeplinește 
o sarcină de interes public sau în 
exercitarea autorității publice ar trebui să 
fie o administrație publică sau altă 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat, cum ar fi o asociație 
profesională. Prelucrarea datelor de poate 
face și pe baza contractelor colective 
încheiate în conformitate cu dreptul 
muncii. Contractele colective încheiate în 
conformitate cu dreptul muncii sunt 
contracte încheiate între angajatori sau 
reprezentanții lor și reprezentanții 
angajaților sau între aceste părți și o 
entitate publică la nivel național, sectorial 
sau la nivel de întreprindere.

Or. en

Amendamentul 450
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui, de asemenea, să fie 
considerată legală în cazul în care este 
necesară în scopul asigurării protecției unui 
interes care este esențial pentru viața 
persoanei vizate.

(37) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui, de asemenea, să fie 
considerată legală în cazul în care este 
necesară în scopul asigurării protecției unui 
interes care este esențial pentru viața 
persoanei vizate sau prelucrarea este 
necesară pentru asigurarea capacității 
unei rețele sau a unui sistem de informații 
de a face față evenimentelor accidentale 
sau acțiunilor ilegale ori rău intenționate 
care compromit disponibilitatea, 
autenticitatea, integritatea sau 
confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise, precum și securitatea 
serviciilor conexe oferite de aceste rețele 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
acestora.

Or. en

Justificare

Promovarea protecției fizice a datelor și a securității rețelei.

Amendamentul 451
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Interesele legitime ale unui operator 
pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Aceasta 
ar necesita o evaluare atentă, în special în 
cazul în care persoana vizată este un minor, 
întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziție în ceea ce 
privește prelucrarea, din motive legate de 

(38) Interesele legitime ale unui operator 
pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția ca așteptările 
legitime ale persoanei vizate bazate pe 
relația sa cu operatorul sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate care presupun protecția datelor cu 
caracter personal să nu prevaleze în fața 
intereselor operatorului sau în fața 
drepturilor și libertăților acestuia în ceea 
ce privește desfășurarea activității 
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situația sa particulară. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime.
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

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

Or. en

Justificare

Pentru ca interesul legitim să constituie un temei juridic pentru prelucrare, operatorii trebuie 
să țină seama de așteptările legitime ale persoanei vizate, în timp ce persoanele vizate trebuie 
să recunoască drepturile și libertățile operatorului în ceea ce privește desfășurarea activității 
comerciale.

Amendamentul 452
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Interesele legitime ale unui operator 
pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Aceasta 
ar necesita o evaluare atentă, în special în 
cazul în care persoana vizată este un minor, 
întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 

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

întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziție în ceea ce 
privește prelucrarea, din motive legate de 
situația sa particulară. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime. 
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Or. en

Amendamentul 453
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

furnizeze temeiul juridic pentru prelucrarea 
datelor de către autoritățile publice, acest 
temei juridic nu ar trebui să se aplice 
prelucrării de către autoritățile publice în 
îndeplinirea sarcinilor care le revin.

Or. en

Amendamentul 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Interesele legitime ale unui operator 
pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Aceasta 
ar necesita o evaluare atentă, în special în 
cazul în care persoana vizată este un minor, 
întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziție în ceea ce 
privește prelucrarea, din motive legate de 
situația sa particulară. Un interes legitim 
urmărit de operator poate include în 
special marketingul direct al bunurilor și 
serviciilor operatorului și exercitarea de 
către operator a drepturilor sale. Atunci 
când persoana vizată își retrage 
consimțământul, operatorul ar trebui să 
fie autorizat să refuze continuarea 
prestării serviciilor în cazul în care 
prelucrarea este necesară ca urmare a 
caracterului serviciului sau a funcționării 
sistemului de evidență. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime. 
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Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Or. en

Amendamentul 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) În situații excepționale, interesul 
legitim bine stabilit al unui operator poate
constitui un temei juridic pentru prelucrare, 
cu condiția să nu prevaleze interesele sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei vizate. În special, marketingul 
direct nu ar trebui considerat ca fiind un 
interes legitim. Aceasta ar necesita o 
evaluare atentă, în special în cazul în care 
persoana vizată este un minor, întrucât 
minorii necesită o protecție specifică. 
Persoana vizată ar trebui să aibă dreptul 
gratuit la opoziție în ceea ce privește 
prelucrarea. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesul 
legitim specific urmărit și dreptul la 
opoziție al persoanei vizate și, de 
asemenea, ar trebui să aibă obligația de a 
documenta acest interes legitim specific pe 
care intenționează să îl utilizeze ca temei 
juridic și să notifice în prealabil 
autoritatea națională de protecție a 
datelor cu privire la orice astfel de 
prelucrare. Întrucât legiuitorul trebuie să 
furnizeze temeiul juridic pentru prelucrarea 
datelor de către autoritățile publice, acest 
temei juridic nu ar trebui să se aplice 
prelucrării de către autoritățile publice în 
îndeplinirea sarcinilor care le revin.

Or. en

Amendamentul 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 459
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Prevenirea sau limitarea daunelor 
pentru operatorul de date, cum ar fi 
despăgubirile sau reparațiile, ar trebui să 
constituie un interes legitim. Marketingul 
direct nu ar trebui să constituie un interes 
legitim.

Or. en
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Amendamentul 460
Joanna Senyszyn

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Interesele și drepturile 
fundamentale ale persoanei vizate ar 
trebui să prevaleze în fața interesului 
operatorului de date în cazul în care 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
duce la un risc semnificativ de 
prejudiciere a persoanei vizate sau la 
încălcarea oricăruia dintre drepturile 
fundamentale ale persoanelor vizate, 
astfel cum sunt prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 461
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Obținerea unor drepturi în justiție 
de la o persoană vizată, precum 
recuperarea unei datorii sau obținerea 
unor despăgubiri sau reparații, ar trebui 
să reprezinte un interes legitim cu 
condiția ca dreptul obținut în justiție să fi 
fost stabilit înaintea colectării și 
prelucrării datelor cu caracter personal. 
Același principiu se aplică și în cazul 
prevenirii sau al limitării daunelor 
provocate de persoana vizată și suferite de 
operator, de exemplu pentru a preveni 
neplata.

Or. en
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Amendamentul 462
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri de marketing direct ar 
trebui să constituie un interes legitim în 
cazul în care operatorul a obținut datele 
cu caracter personal ale persoanei vizate 
în contextul vânzării unui produs sau 
serviciu și cu condiția ca datele cu 
caracter personal să fie utilizate pentru 
promovarea directă a unor produse 
similare ale operatorilor de date.

Or. en

Amendamentul 463
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebuie să 
obțină consimțământul persoanei vizate 
cu privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În orice caz, aplicarea principiilor stabilite 
de prezentul regulament și, în special, 
informarea persoanei vizate cu privire la 
aceste alte scopuri ar trebui să fie 
garantată.
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sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

Or. en

Amendamentul 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebuie să 
obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special, de exemplu
în cazul în care prelucrarea este necesară în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică. În cazul în care celălalt scop nu 
este compatibil cu scopul inițial în care 
datele sunt colectate, operatorul ar trebui să 
obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că scopurile istorice, statistice și științifice nu sunt 
considerate scopuri „incompatibile”. Deși se pare că aceasta a fost intenția proiectului 
inițial pentru a asigura consecvența cu Directiva privind protecția datelor din 1995, 
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utilizarea sintagmei „în special” este ambiguă. Prezentul amendament este susținut de 
propunerea de a introduce un nou alineat (2) la articolul 83.

Amendamentul 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebuie să 
obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, de exemplu în cazul 
în care prelucrarea este necesară în scopuri 
istorice, statistice sau științifice. În cazul în 
care celălalt scop nu este compatibil cu 
scopul inițial în care datele sunt colectate, 
operatorul ar trebui să obțină 
consimțământul persoanei vizate cu privire 
la acest alt scop sau ar trebui să întemeieze 
prelucrarea legală pe un alt motiv legitim, 
în special în cazul în care acest fapt este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau de 
legislația statului membru care se aplică 
operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

Or. en

Amendamentul 466
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter (40) Prelucrarea datelor cu caracter 
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personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebuie să 
obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, de exemplu în cazul 
în care prelucrarea este necesară în scopuri 
de cercetare istorică, statistică sau 
științifică. În cazul în care celălalt scop nu 
este compatibil cu scopul inițial în care 
datele sunt colectate, operatorul ar trebui să 
obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

Or. en

Justificare

Textul modificat este mai clar.

Amendamentul 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebuie să 

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică. 
În cazul în care celălalt scop nu este 
compatibil cu scopul inițial în care datele 
sunt colectate, operatorul ar trebui să 
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obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, 
aplicarea principiilor stabilite de 
prezentul regulament și, în special, 
informarea persoanei vizate cu privire la 
aceste alte scopuri ar trebui să fie 
garantată.

obțină consimțământul persoanei vizate cu 
privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim.

Or. en

Amendamentul 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate, în special în cazul în 
care prelucrarea este necesară în scopuri 
de cercetare istorică, statistică sau 
științifică. În cazul în care celălalt scop nu 
este compatibil cu scopul inițial în care 
datele sunt colectate, operatorul ar trebuie
să obțină consimțământul persoanei vizate 
cu privire la acest alt scop sau ar trebui să 
întemeieze prelucrarea legală pe un alt 
motiv legitim, în special în cazul în care 
acest fapt este prevăzut de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte 
scopuri ar trebui să fie garantată.

(40) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în alte scopuri ar trebui să fie 
permisă doar atunci când prelucrarea este 
compatibilă cu scopurile în care datele au 
fost inițial colectate. În cazul în care 
celălalt scop nu este compatibil cu scopul 
inițial în care datele sunt colectate, 
operatorul ar trebui să obțină 
consimțământul persoanei vizate cu privire 
la acest alt scop sau ar trebui să întemeieze 
prelucrarea legală pe un alt motiv legitim, 
în special în cazul în care acest fapt este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau de 
legislația statului membru care se aplică 
operatorului. În orice caz, aplicarea 
principiilor stabilite de prezentul 
regulament și, în special, informarea 
persoanei vizate cu privire la aceste alte
scopuri ar trebui să fie garantată.

Or. en
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Amendamentul 469
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Prelucrarea într-un alt scop a 
datelor cu caracter personal ar trebui să 
fie pusă la dispoziția cercetării științifice 
publice în cazul în care se poate justifica 
importanța pe care prelucrarea datelor 
colectate o prezintă din punct de vedere 
științific. La punerea datelor la dispoziția 
cercetării științifice publice, ar trebui să 
se ia în considerare viața privată începând 
cu momentul conceperii.

Or. en

Amendamentul 470
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată își dă 
consimțământul explicit. Cu toate acestea, 
derogări de la interdicția respectivă ar 
trebui prevăzute în mod explicit în ceea ce 
privește nevoile specifice, în special atunci 
când prelucrarea este efectuată în cadrul 
activităților legitime de către anumite 
asociații sau fundații al căror scop este de a 
permite exercitarea libertăților 

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată își dă 
consimțământul explicit. Cu toate acestea, 
derogări de la interdicția respectivă ar 
trebui prevăzute în mod explicit în ceea ce 
privește nevoile specifice, în special atunci 
când prelucrarea este efectuată în cadrul 
încheierii sau al executării unui contract 
cu persoana vizată sau în cadrul 
activităților legitime de către anumite 
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fundamentale. asociații sau fundații al căror scop este de a 
permite exercitarea libertăților 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 471
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția 
cazului în care persoana vizată își dă 
consimțământul explicit. Cu toate acestea, 
derogări de la interdicția respectivă ar 
trebui prevăzute în mod explicit în ceea ce 
privește nevoile specifice, în special atunci 
când prelucrarea este efectuată în cadrul 
activităților legitime de către anumite 
asociații sau fundații al căror scop este de 
a permite exercitarea libertăților 
fundamentale.

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Cu toate acestea, la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
ar trebui să se țină seama de contextul în 
care are loc prelucrarea. În special, acest 
lucru înseamnă că, pentru a fi interzisă, 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea ar trebui să aibă ca scop
furnizarea unor informații cu privire la 
starea de sănătate. În acest sens, ar trebui 
să se țină seama de toate scopurile 
explicite și implicite ale prelucrării. Ar 
trebui să fie suficient ca unul dintre 
scopurile prelucrării să constea în 
recuperarea informațiilor privind starea 
de sănătate pentru ca interdicția de 
prelucrare să se aplice.

Or. en

Amendamentul 472
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 42



AM\926396RO.doc 89/187 PE504.340v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, în special în scopul garantării 
calității și eficienței din punct de vedere al 
costurilor în ceea ce privește procedurile 
utilizate pentru soluționarea cererilor de 
prestații și servicii în sistemul asigurărilor 
de sănătate sau în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică.

(42) Astfel de date nu ar trebui să fie 
prelucrate, cu excepția cazului în care 
persoana vizată își dă consimțământul 
explicit. Cu toate acestea, derogări de la 
interdicția respectivă ar trebui să fie 
prevăzute în mod explicit în ceea ce 
privește nevoile specifice, în special atunci 
când prelucrarea este efectuată în cadrul 
activităților legitime de către anumite 
asociații sau fundații al căror scop este de 
a permite exercitarea libertăților 
fundamentale. Derogarea de la interdicția 
prelucrării categoriilor de date sensibile ar 
trebui să fie permisă, de asemenea, în cazul 
în care este prevăzută de lege, sub rezerva 
unor garanții corespunzătoare, pentru a se 
asigura protecția datelor cu caracter 
personal și a altor drepturi fundamentale, 
atunci când motive de interes public 
justifică acest lucru și, în special, în scopuri 
medicale, inclusiv sănătatea publică, cum 
ar fi protecția împotriva unor amenințări 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau garantarea unor standarde înalte de 
calitate și securitate, inclusiv pentru 
medicație sau instrumente medicale, 
protecția socială și gestionarea serviciilor 
de asistență medicală, în special în scopul
garantării calității și eficienței din punct de 
vedere al costurilor în ceea ce privește 
procedurile utilizate pentru soluționarea 
cererilor de prestații și servicii în sistemul 
asigurărilor de sănătate sau în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Or. en

Amendamentul 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, în special în scopul garantării 
calității și eficienței din punct de vedere al 
costurilor în ceea ce privește procedurile 
utilizate pentru soluționarea cererilor de 
prestații și servicii în sistemul asigurărilor 
de sănătate sau în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică.

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, în special în scopul garantării 
calității și eficienței din punct de vedere al 
costurilor în ceea ce privește procedurile 
utilizate pentru soluționarea cererilor de 
prestații și servicii în sistemul asigurărilor 
de sănătate sau în scopuri istorice, 
statistice și științifice.

Or. en

Amendamentul 474
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 475
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal se bazează pe dreptul 
persoanei vizate de a-și exercita controlul 
asupra datelor cu caracter personal care 
sunt prelucrate. În acest scop, persoana 
vizată ar trebui să aibă dreptul clar și 
neechivoc de a i se furniza informații 
clare, transparente și ușor de înțeles 
privind prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal, dreptul de acces, de 
rectificare și de ștergere a datelor cu 
caracter personal, dreptul la portabilitatea 
datelor și dreptul de a se opune creării 
unui profil. În plus, persoana vizată ar 
trebui să aibă posibilitatea de a depune, la 
autoritatea competentă de protecție a 
datelor, o plângere cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către un operator sau o persoană 
împuternicită de operator, precum și de a 
introduce o acțiune în justiție pentru a-și 
reclama drepturile, precum și dreptul la 
compensații și despăgubiri în urma unei 
operațiuni de prelucrare ilegale sau a 
unei acțiuni incompatibile cu prezentul 
regulament. Dispozițiile prezentului 
regulament ar trebui să consolideze, să 
clarifice, să garanteze și, după caz, să 
codifice aceste drepturi.

Or. hu
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Amendamentul 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Persoanele vizate ar trebui să fie 
informate cu privire la operațiunile de 
prelucrare a datelor utilizate de entitatea 
cu care interacționează, fără a fi copleșite 
de cantitatea mare de informații furnizate. 
Prin urmare, o politică de informare 
transparentă și ușor de înțeles este un 
element esențial al fiecărui cadru de 
prelucrare a datelor. Pentru a permite o 
înțelegere mai rapidă și o mai bună 
comparabilitate a politicilor de protecție a 
datelor, atunci când furnizează informații 
persoanelor vizate, operatorii ar trebui să 
prezinte politici de informare succinte 
bazate pe pictograme înainte de 
prezentarea în detaliu a politicilor lor de 
informare. Aceste politici de informare 
bazate pe pictograme ar trebui să fie 
standardizate, astfel încât să poată fi 
furnizate în scris și în format electronic și 
să poată fi, de asemenea, ușor de citit pe 
dispozitive mobile. Explicații detaliate sau 
observații suplimentare pot fi furnizate 
ulterior persoanelor vizate ca parte a unor 
informații mai detaliate. Atunci când sunt 
furnizate în format electronic, politicile de 
informare standardizate ar trebui să poată 
fi citite în mod automatizat pentru a se 
ține seama de sistemele de implementare 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 477
Jan Mulder
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Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a solicita, în mod gratuit, 
în special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu se conformează cererii 
persoanei vizate, să motiveze acest refuz.

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a solicita, în mod gratuit, 
în special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen rezonabil
și, în cazul în care nu se conformează 
cererii persoanei vizate, să motiveze acest 
refuz.

Or. en

Amendamentul 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a solicita, în mod gratuit,
în special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu se conformează cererii 
persoanei vizate, să motiveze acest refuz.

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a solicita, în special, 
accesul la date, rectificarea și ștergerea 
acestora, precum și exercitarea dreptului la 
opoziție. Operatorul ar trebui să fie aibă 
obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu se conformează cererii 
persoanei vizate, să motiveze acest refuz.

Or. en
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Amendamentul 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 480
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(48) Conform principiilor prelucrării 
echitabile și transparente, persoana vizată 
ar trebui să fie informată, în special, cu 
privire la existența unei operațiuni de 
prelucrare și la scopurile acesteia, durata 
stocării datelor, existența dreptului de 
acces, rectificare sau ștergere a datelor și 
dreptul de a înainta o plângere. Nivelul de 
detaliere a informațiilor cu privire la 
durata stocării datelor cu caracter 
personal poate varia în funcție de 
circumstanțe. Dacă este cazul, se poate 
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unui refuz. specifica o anumită durată, dar, în caz 
contrar, trimiterea la o noțiune, cum ar fi 
normele de prescriere, va fi suficientă. 
Atunci când datele sunt colectate de la 
persoana vizată, aceasta ar trebui, de 
asemenea, să fie informată dacă are 
obligația de a furniza datele și care sunt 
consecințele în cazul unui refuz.

Or. en

Amendamentul 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 482
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Operatorul sau persoana 
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împuternicită de operator ar trebui să 
facă publice informații cu privire la 
frecvența cererilor de date cu caracter 
personal adresate de către autoritățile 
polițienești și judiciare, țările de 
proveniență a acestor cereri și frecvența 
cu care aceste cereri au fost parțial sau 
integral refuzate.

Or. en

Amendamentul 483
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Preluat din avizul IMCO.

Amendamentul 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Considerentul 51



PE504.340v01-00 98/187 AM\926396RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 486
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 

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

comunica, în special, în ce scopuri sunt 
prelucrate datele cu caracter personal, 
pentru ce perioadă, identitatea 
destinatarilor datelor cu caracter personal, 
care este logica de prelucrare a datelor cu 
caracter personal și care ar putea fi, cel 
puțin în cazul în care se bazează pe crearea 
de profiluri, consecințele unei astfel de 
prelucrări. Acest drept nu ar trebui să 
aducă atingere drepturilor și libertăților 
altora și nici, de exemplu secretului 
comercial precum algoritmii utilizați, nici 
protecției securității rețelei și a 
informațiilor sau proprietății intelectuale 
și, în special, drepturilor de autor care 
asigură protecția software-ului. Cu toate 
acestea, considerațiile de mai sus nu ar 
trebui aibă drept rezultat refuzul de a 
furniza toate informațiile persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, pentru ce 
perioadă, identitatea destinatarilor datelor, 
care este logica de prelucrare a datelor și 
care ar putea fi, cel puțin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecințele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și libertăților altora, inclusiv 

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

fizice. Cu toate acestea, considerațiile de 
mai sus nu ar trebui aibă drept rezultat 
refuzul de a furniza toate informațiile 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a verifica 
identitatea unei persoane vizate care 
solicită acces la date, în special în 
contextul serviciilor online și al 
identificatorilor online. Un operator nu ar 
trebui să rețină datele cu caracter personal 
în scopul exclusiv de a fi în măsură să 
reacționeze la cereri potențiale.

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile în contextul 
produsului sau al serviciului furnizat sau, 
în caz contrar, în contextul relației dintre 
operator și persoana vizată și al 
sensibilității datelor cu caracter personal 
prelucrate, pentru a verifica identitatea 
unei persoane vizate care solicită acces la 
date, în special în contextul serviciilor 
online și al identificatorilor online. Un 
operator nu ar trebui să rețină și nici nu ar 
trebui să fie obligat să colecteze datele cu 
caracter personal în scopul exclusiv de a fi 
în măsură să reacționeze la cereri 
potențiale.

Or. en

Justificare

În unele cazuri, respectarea unei cerințe privind dreptul de acces va avea drept consecință 
faptul că operatorul de date va trebui să colecteze (mai multe) date cu caracter personal din 
partea persoanei vizate în vederea respectării cererii. În conformitate cu principiul reducerii 
la minimum a datelor, această posibilă consecință ar trebui evitată.
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Amendamentul 489
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

„Dreptul de a fi uitată” nu este prevăzut de prezentul regulament. Prin utilizarea acestei 
sintagme, persoanelor vizate li se garantează un drept pe care nu îl au în practică. Dreptul la 
ștergere trebuie să fie cât mai solid posibil și trebuie să țină seama de eventualele dificultăți 
de eliminare a datelor cu caracter personal de pe internet. Acest lucru ar trebui realizat prin 
consolidarea dreptului la ștergere, în loc de garantarea unor drepturi inexistente prin titluri 
care induc în eroare.

Amendamentul 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

domeniul sănătății publice, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse.

Or. en

Amendamentul 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

domeniul sănătății publice, pentru 
prelucrarea datelor privind sănătatea în 
scopuri medicale, pentru exercitarea 
dreptului la libertatea de exprimare, atunci 
când acest lucru este prevăzut de lege sau 
în cazul în care există un motiv pentru a 
restricționa prelucrarea datelor, în loc ca 
acestea să fie șterse.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate 
ar trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 

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

implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse.

Or. en

Amendamentul 493
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 



PE504.340v01-00 106/187 AM\926396RO.doc

RO

care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse.

care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse. 
Totuși, în aceste cazuri și în măsura în 
care libertățile, drepturile și interesele 
fundamentale ale persoanei vizate 
prevalează, aceasta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și exercita dreptul de a 
se opune la crearea de linkuri, copii sau 
reproduceri după astfel de date în cazul în 
care acestea nu sunt necesare pentru 
scopurile menționate anterior.

Or. es

Justificare

Excepțiile de la dreptul „de a fi uitat” includ situații caracteristice pentru mediul digital, în 
care transmiterea acestor date prin internet și prin intermediul motoarelor de căutare poate 
aduce prejudicii persoanelor vizate pe care acestea nu ar trebui să fie obligate să le suporte. 
Diseminarea și accesul universal sunt limitate în cazurile în care libertățile, drepturile și 
interesele fundamentale ale persoanei vizate prevalează, cu condiția ca acestea să nu 
constituie o parte esențială a justificării pentru păstrarea datelor inițiale.

Amendamentul 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 

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

personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 
care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, în scopuri legate de sănătate în 
conformitate cu articolul 81, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse.

Or. en

Justificare

Pentru realizarea consecvenței cu formularea articolului 81.

Amendamentul 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 53



PE504.340v01-00 108/187 AM\926396RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 53
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și dreptul la 
ștergerea acestor date cu caracter 
personal, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 
care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, în scopuri legate de sănătate în 
conformitate cu articolul 81, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
datelor, în loc ca acestea să fie șterse. De 
asemenea, dreptul la ștergere nu ar trebui 
să se aplice atunci când păstrarea datelor 
cu caracter personal este necesară pentru 
executarea unui contract încheiat cu 
persoana vizată sau atunci când există o 
cerință normativă de a păstra aceste date 
sau pentru prevenirea infracționalității 
financiare.
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Or. en

Amendamentul 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și dreptul la 
ștergerea acestor date cu caracter 
personal, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în
care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește să 
elimine astfel de date cu caracter personal, 
în special de pe internet. Cu toate acestea, 
păstrarea în continuare a datelor ar trebui 
să fie permisă în cazul în care este necesară 
în scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică, în scopuri legate de sănătate în 
conformitate cu articolul 81, pentru 
exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare, atunci când acest lucru este 
prevăzut de lege sau în cazul în care există 
un motiv pentru a restricționa prelucrarea 
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datelor, în loc ca acestea să fie șterse. De 
asemenea, dreptul la ștergere nu ar trebui 
să se aplice atunci când păstrarea datelor 
cu caracter personal este necesară pentru 
executarea unui contract încheiat cu 
persoana vizată sau atunci când există o 
cerință normativă de a păstra aceste date 
sau pentru prevenirea infracționalității 
financiare.

Or. en

Amendamentul 498
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) O persoană vizată ar trebui să 
dispună întotdeauna de opțiunea de a-și 
da consimțământul general pentru 
utilizarea datelor sale în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
și de a-și retrage consimțământul în orice 
moment.

Or. en

Justificare

Consimțământul general este necesar pentru cercetarea, printre altele, în domenii ale 
medicinei care se bazează pe bănci biologice și pe bănci de țesuturi. Băncile biologice 
reprezintă colecții de eșantioane și date biologice, acumulate pe o anumită perioadă, utilizate 
în scopul cercetării medicale și al diagnosticării. Opțiunea unei persoane vizate de a-și da 
consimțământul general la prima întâlnire cu un medic le permite cercetătorilor să utilizeze 
aceste date, fără a fi necesară solicitarea consimțământului persoanei vizate pentru fiecare 
cercetare minoră pe care ei o realizează.

Amendamentul 499
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de 
ștergere ar trebui, de asemenea, să fie 
extins astfel încât un operator care a făcut 
publice date cu caracter personal ar 
trebui să aibă obligația de a informa terții 
care prelucrează astfel de date că o 
persoană vizată le solicită să șteargă orice 
linkuri către datele cu caracter personal 
respective sau copii sau reproduceri ale 
acestora. În scopul asigurării acestor 
informații, operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, în ceea ce privește datele de a 
căror publicare este responsabil. În 
legătură cu publicarea datelor cu caracter 
personal de către un terț, operatorul ar 
trebui să fie considerat responsabil de 
publicare, în cazul în care acesta a 
autorizat publicarea de către terț.

eliminat

Or. en

Amendamentul 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de
ștergere ar trebui, de asemenea, să fie 
extins astfel încât un operator care a făcut 
publice date cu caracter personal ar 
trebui să aibă obligația de a informa terții 
care prelucrează astfel de date că o 
persoană vizată le solicită să șteargă orice 
linkuri către datele cu caracter personal 
respective sau copii sau reproduceri ale 

eliminat
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acestora. În scopul asigurării acestor 
informații, operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, în ceea ce privește datele de a 
căror publicare este responsabil. În 
legătură cu publicarea datelor cu caracter 
personal de către un terț, operatorul ar 
trebui să fie considerat responsabil de 
publicare, în cazul în care acesta a 
autorizat publicarea de către terț.

Or. en

Amendamentul 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de 
ștergere ar trebui, de asemenea, să fie 
extins astfel încât un operator care a făcut 
publice date cu caracter personal ar trebui
să aibă obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal respective 
sau copii sau reproduceri ale acestora. În 
scopul asigurării acestor informații, 
operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

(54) Pentru a se consolida „dreptul de
ștergere” în mediul online, acest drept ar 
trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a făcut publice date 
cu caracter personal să aibă obligația de a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că o persoană vizată le solicită să 
șteargă orice linkuri către datele cu caracter 
personal respective sau copii sau 
reproduceri ale acestora. În scopul 
asigurării acestor informații, operatorul ar 
trebui să ia toate măsurile rezonabile, 
inclusiv măsuri tehnice, în ceea ce privește 
datele de a căror publicare este responsabil. 
În legătură cu publicarea datelor cu 
caracter personal de către un terț, 
operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

Or. en
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Amendamentul 502
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de ștergere 
ar trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a făcut publice date 
cu caracter personal ar trebui să aibă 
obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal respective 
sau copii sau reproduceri ale acestora. În 
scopul asigurării acestor informații, 
operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul online, dreptul de ștergere 
ar trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a făcut publice date 
cu caracter personal să aibă obligația, dacă 
este cazul, de a șterge datele cu caracter 
personal făcute publice, având în vedere 
contextul specific în care datele au fost 
făcute publice și responsabilitățile care le 
revin persoanei vizate și persoanei 
împuternicite de operator. Dacă este 
cazul, persoana împuternicită de operator 
ar trebui să informeze terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal respective 
sau copii sau reproduceri ale acestora. În 
scopul asigurării acestor informații, 
operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

Or. en

Amendamentul 503
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi (54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
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uitat” în mediul on-line, dreptul de ștergere 
ar trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a făcut publice date 
cu caracter personal ar trebui să aibă 
obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal respective 
sau copii sau reproduceri ale acestora. În 
scopul asigurării acestor informații, 
operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

uitat” în mediul online, dreptul de ștergere 
ar trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a făcut publice date 
cu caracter personal să aibă obligația de a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că o persoană vizată le solicită să 
șteargă orice linkuri către datele cu caracter 
personal respective sau copii sau 
reproduceri ale acestora. În scopul 
asigurării acestor informații, operatorul ar 
trebui să ia toate măsurile rezonabile, 
inclusiv măsuri tehnice, în ceea ce privește 
datele de a căror publicare este responsabil. 
În cazurile în care măsurile luate de 
operator sunt ineficiente sau în cazul în 
care operatorul este imposibil de localizat, 
a încetat să existe sau nu poate fi 
contactat de către persoana vizată, 
aceasta din urmă ar trebui să aibă dreptul 
de a obliga terțul să șteargă orice link 
către date și orice copii sau reproduceri 
ale acestor date. În legătură cu publicarea 
datelor cu caracter personal de către un 
terț, operatorul ar trebui să fie considerat 
responsabil de publicare, în cazul în care 
acesta a autorizat publicarea de către terț.

Or. es

Justificare

În cazul în care operatorul nu poate respecta „dreptul de a fi uitat” al persoanei vizate, 
aceasta din urmă ar trebui să fie în măsură să se adreseze în mod direct terțului care 
prelucrează datele sale cu caracter personal.

Amendamentul 504
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 505
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să își poată transfera cu mai multă ușurință datele de la un 
operator/o persoană împuternicită de operator la un alt operator/o altă persoană 
împuternicită de operator. Acest lucru ar spori concurența.

Amendamentul 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 
aibă dreptul, în cazul în care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate prin 
mijloace electronice într-un format 
structurat și utilizat în mod curent, 
disponibil cu titlu gratuit, interoperabil și, 
dacă este posibil, cu sursă deschisă, de a 
obține, de asemenea, o copie a datelor care 
le privesc într-un format electronic utilizat 
în mod curent. Persoana vizată ar trebui, de 
asemenea, să fie autorizată să transmită 
datele respective, pe care le-a furnizat, 
dintr-o aplicație automată, cum ar fi o rețea 
socială, către alta. Furnizorii de servicii 
ale societății informaționale nu ar trebui
să condiționeze furnizarea serviciilor lor 
de transferul acestor date. Rețelele sociale 
ar trebui să fie încurajate într-o măsură 
cât mai mare să stocheze datele într-un 
mod care să facă posibilă o portabilitate 
eficientă a datelor pentru persoanele 
vizate.

Or. en
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Amendamentul 507
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În cazurile în care datele cu caracter 
personal ar putea fi prelucrate în mod legal 
în scopul asigurării protecției intereselor 
vitale ale persoanei vizate sau din motive 
de interes public, de exercitare a autorității 
publice sau de urmărire a intereselor 
legitime ale unui operator, orice persoană 
vizată ar trebui, cu toate acestea, să aibă 
dreptul de a se opune prelucrării oricăror 
date care o privesc. Sarcina probei ar trebui 
să revină operatorului pentru a demonstra 
că interesele sale legitime pot prevala 
asupra intereselor sau a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei 
vizate.

(56) În cazurile în care datele cu caracter 
personal ar putea fi prelucrate în mod legal 
în scopul asigurării protecției intereselor 
vitale ale persoanei vizate sau din motive 
de interes public sau de exercitare a 
autorității publice, orice persoană vizată ar 
trebui, cu toate acestea, să aibă dreptul de a 
se opune prelucrării oricăror date care o 
privesc. Sarcina probei ar trebui să revină 
operatorului pentru a demonstra că 
interesele sale legitime pot prevala asupra 
intereselor sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Pentru a restabili un echilibru între operatorul de date și persoana vizată, aceasta din urmă 
trebuie să aibă întotdeauna posibilitatea de a se opune la prelucrarea datelor pe baza unui 
interes legitim, și nu doar pe baza unei situații speciale în care se află.

Amendamentul 508
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată ar trebui 
să aibă gratuit dreptul la opoziție cu privire 

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în unul sau mai 
multe scopuri specifice, persoana vizată ar 
trebui să aibă în avans și în mod gratuit 
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la o astfel de prelucrare, care să poată fi 
invocat cu ușurință și în mod efectiv.

dreptul la opoziție cu privire la o astfel de 
prelucrare, care să poată fi invocat cu 
ușurință și în mod efectiv. În cazul în care 
consimțământul a fost inițial utilizat ca 
temei juridic pentru prelucrare, 
operatorul ar trebui să informeze în mod 
regulat persoana vizată cu privire la 
drepturile sale, în conformitate cu 
articolele 15, 17, 18 și 19.

Or. en

Amendamentul 509
Françoise Castex

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată ar trebui 
să aibă gratuit dreptul la opoziție cu privire 
la o astfel de prelucrare, care să poată fi 
invocat cu ușurință și în mod efectiv.

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate pe baza unor 
interese legitime ale operatorului de date, 
persoana vizată ar trebui să aibă în avans și 
în mod gratuit dreptul la opoziție cu privire 
la o astfel de prelucrare, care să poată fi 
invocat cu ușurință și în mod efectiv.

Or. en

Justificare

Este necesar ca dreptul la opoziție față de toate tipurile de prelucrare a datelor pe baza 
intereselor legitime să fie solid și în conformitate cu noul considerent 39a, care exclude 
marketingul direct ca interes legitim.

Amendamentul 510
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 57
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată ar trebui 
să aibă gratuit dreptul la opoziție cu privire 
la o astfel de prelucrare, care să poată fi 
invocat cu ușurință și în mod efectiv.

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în unul sau mai 
multe scopuri specifice, persoana vizată ar 
trebui să aibă în avans și în mod gratuit 
dreptul la opoziție cu privire la o astfel de 
prelucrare, care să poată fi invocat cu 
ușurință și în mod efectiv.

Or. en

Amendamentul 511
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 57 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Listele de neacordare a 
consimțământului conțin numele 
persoanelor care și-au exprimat dorința 
de a nu primi mesaje publicitare sau 
comerciale orientate și care sunt 
gestionate de organizații profesionale sau 
de asociații ale consumatorilor. 
Autoritățile publice ar trebui să încurajeze 
ferm întreprinderile să utilizeze aceste 
liste. În contextul utilizării datelor cu 
caracter personal în scopuri de marketing 
direct, consumatorii ar trebui să fie 
întotdeauna informați dacă întreprinderea 
în cauză a subscris la listele de 
neacordare a consimțământului. 
Informațiile ar trebui să includă detalii cu 
privire la scopul listei și la procedura de a 
subscrie la o astfel de listă.

Or. fr

Justificare

Listele de neacordare a consimțământului pot fi un instrument de marketing direct deosebit 
de eficient. Totuși, aceste liste sunt puțin cunoscute. Intensificarea utilizării acestor liste ar 
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trebui să fie încurajată.

Amendamentul 512
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(58) O persoană vizată ar trebui să fie 
supusă unei măsuri care se bazează pe 
crearea de profiluri numai dacă 
prelucrarea are un temei legal și este 
susținută de legislația Uniunii sau a unui 
stat membru care prevede, de asemenea, 
măsuri corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate.
Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a se opune la a fi supusă la 
măsuri care se bazează pe crearea de 
profiluri.

Or. en

Amendamentul 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 514
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor 
și care produce efecte juridice în ceea ce 
privește persoana fizică respectivă sau 
care afectează în mod semnificativ 
persoana fizică respectivă. Efectele reale 



AM\926396RO.doc 123/187 PE504.340v01-00

RO

executării unui contract sau în cazul în care 
persoana vizată și-a dat consimțământul. În 
orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să 
facă obiectul unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o informare 
specifică a persoanei vizate și dreptul de a 
obține intervenție umană, iar o astfel de 
măsură nu ar trebui să se refere la un 
minor.

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

Or. en

Amendamentul 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(58) Orice persoană fizică și juridică ar 
trebui să aibă dreptul de a nu fi supusă unei 
măsuri care se bazează pe crearea de 
profiluri prin mijloace de prelucrare 
automată a datelor și care produce efecte 
juridice în ceea ce privește persoana fizică 
sau juridică în cauză sau care afectează 
în mod semnificativ respectiva persoană 
fizică sau juridică. Efectele reale ar trebui 
să aibă o intensitate comparabilă cu cea a 
efectelor juridice care intră în sub 
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facă obiectul unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o informare 
specifică a persoanei vizate și dreptul de a 
obține intervenție umană, iar o astfel de 
măsură nu ar trebui să se refere la un 
minor.

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

Or. en

Amendamentul 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere sau 
ale dreptului la portabilitatea datelor, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere sau 
ale dreptului la portabilitatea datelor, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 
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publică, inclusiv protecția vieții oamenilor, 
în special ca răspuns la dezastre naturale 
sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor sau a încălcării eticii în cazul 
profesiunilor reglementate, alte interese 
publice ale Uniunii sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, sau protecția persoanei 
vizate sau a drepturilor și libertăților unor 
terți. Aceste restricții ar trebui să fie 
conforme cu cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

publică, inclusiv protecția vieții oamenilor, 
în special ca răspuns la dezastre naturale 
sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor specifice sau a încălcării 
eticii în cazul profesiunilor reglementate, 
alte interese publice specifice bine definite
ale Uniunii sau ale unui stat membru sau 
protecția persoanei vizate sau a drepturilor 
și libertăților unor terți. Aceste restricții ar 
trebui să fie conforme cu cerințele 
prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și de 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere sau 
ale dreptului la portabilitatea datelor, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 
publică, inclusiv protecția vieții oamenilor, 
în special ca răspuns la dezastre naturale 
sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor sau a încălcării eticii în cazul 

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 
publică, inclusiv protecția vieții oamenilor, 
în special ca răspuns la dezastre naturale 
sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor sau a încălcării eticii în cazul 
profesiunilor reglementate, alte interese 
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profesiunilor reglementate, alte interese 
publice ale Uniunii sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, sau protecția persoanei 
vizate sau a drepturilor și libertăților unor 
terți. Aceste restricții ar trebui să fie 
conforme cu cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

publice ale Uniunii sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, sau protecția persoanei 
vizate sau a drepturilor și libertăților unor 
terți. Aceste restricții ar trebui să fie 
conforme cu cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea și 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 și să aibă 
obligația de a demonstra conformitatea 
fiecărei operațiuni de prelucrare cu 
prezentul regulament.

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

Or. en

Amendamentul 519
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 61
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. În scopul asigurării și al 
demonstrării conformității cu prezentul 
regulament, operatorul ar trebui să adopte 
politici interne și să pună în aplicare măsuri 
corespunzătoare, care să respecte, în 
special, principiul luării în considerare a 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și cel al protecției implicite a 
datelor.

(61) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. În scopul asigurării și al 
demonstrării conformității cu prezentul 
regulament, operatorul ar trebui să respecte 
în mod constant alegerile libere ale 
persoanelor vizate, să adopte politici 
interne și să pună în aplicare măsuri 
corespunzătoare, care să respecte, în 
special, principiul luării în considerare a 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și cel al protecției implicite a 
datelor.

Or. en

Amendamentul 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Protecția drepturilor și a libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. În scopul asigurării și al 
demonstrării conformității cu prezentul 
regulament, operatorul ar trebui să adopte 
politici interne și să pună în aplicare 
măsuri corespunzătoare, care să respecte, 

(61) Pentru a satisface așteptările 
consumatorilor și ale întreprinderilor în 
raport cu protecția drepturilor și a
libertăților persoanelor vizate în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, ar trebui să se adopte măsuri 
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. Măsurile care au ca scop 
creșterea gradului de informare a 
consumatorilor și facilitarea alegerii ar 



PE504.340v01-00 128/187 AM\926396RO.doc

RO

în special, principiul luării în considerare 
a protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și cel al protecției implicite a 
datelor.

trebui să fie încurajate prin cooperare cu 
industria și prin încurajarea soluțiilor, a 
produselor și a serviciilor inovatoare.

Or. en

Justificare

Modalitatea de integrare a respectării vieții private și a protecției datelor în procesele interne 
ar trebui să rămână flexibilă și să lase loc pentru adaptare. Conceptul de PbD ar trebui să fie 
neutru din punct de vedere tehnologic, să nu introducă dispoziții tehnologice sau operaționale 
specifice și să nu contribuie la o diferențiere între TIC și alte sectoare.

Amendamentul 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Este important să se poarte un 
dialog structurat cu industria pentru a 
pune în aplicare prezentul regulament. 
Industria ar trebui să își asume 
responsabilitatea comună de a prezenta 
soluții, produse și servicii inovatoare 
pentru a spori garanțiile privind protecția 
datelor cu caracter personal, în special 
pentru copii, de exemplu prin coduri de 
conduită și mecanisme de monitorizare. 
Eforturile de autoreglementare nu scutesc 
industria de aplicarea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 62
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce privește, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autoritățile de supraveghere și măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităților în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabilește scopurile, 
condițiile și mijloacele prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
operator, în ceea ce privește, de asemenea, 
monitorizarea de către autoritățile de 
supraveghere și măsurile adoptate de 
acestea, necesită o atribuire clară a 
responsabilităților în temeiul prezentului 
regulament, inclusiv în cazul în care un 
operator stabilește scopurile prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

Or. en

Amendamentul 523
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce privește, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autoritățile de supraveghere și măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităților în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabilește scopurile, 
condițiile și mijloacele prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
operator, în ceea ce privește, de asemenea, 
monitorizarea de către autoritățile de 
supraveghere și măsurile adoptate de 
acestea, necesită o atribuire clară a 
responsabilităților în temeiul prezentului 
regulament, inclusiv în cazul în care un 
operator stabilește scopurile prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

Or. en
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Amendamentul 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
către operator, în ceea ce privește, de 
asemenea, monitorizarea de către 
autoritățile de supraveghere și măsurile 
adoptate de acestea, necesită o atribuire 
clară a responsabilităților în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în cazul în 
care un operator stabilește scopurile, 
condițiile și mijloacele prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

(62) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanei împuternicite de 
operator, în ceea ce privește, de asemenea, 
monitorizarea de către autoritățile de 
supraveghere și măsurile adoptate de 
acestea, necesită o atribuire clară a 
responsabilităților în temeiul prezentului 
regulament, inclusiv în cazul în care un 
operator stabilește scopurile prelucrării 
împreună cu alți operatori sau în cazul în 
care o operațiune de prelucrare este 
efectuată în numele unui operator.

Or. en

Amendamentul 525
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62a) Schimburile de date între operator 
și persoana împuternicită de operator în 
temeiul unui contract nu constituie o 
comunicare de date care să se supună 
condițiilor prealabile suplimentare de 
admisibilitate prevăzute de prezentul 
regulament. Responsabilitatea comună 
care decurge dintr-un contract și nivelul 
uniform de protecție creat garantează, 
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prin urmare, o prelucrare atentă a datelor 
cu caracter personal. Prin urmare, nici 
operatorii și nici persoanele împuternicite 
de operatori în temeiul unui contract nu 
ar trebui să fie considerați destinatari.

Or. en

Amendamentul 526
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Atunci când un operator care nu este 
stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului au 
legătură cu oferirea de bunuri și servicii 
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea comportamentului acestora, 
operatorul ar trebui să desemneze un 
reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o întreprindere mică 
sau mijlocie sau o autoritate publică sau un 
organism public sau în care operatorul 
oferă doar ocazional bunuri sau servicii 
unor astfel de persoane vizate. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
orice autoritate de supraveghere.

(63) Atunci când un operator care nu este 
stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului au 
legătură cu oferirea de bunuri și servicii 
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea persoanelor vizate, 
operatorul ar trebui să desemneze un 
reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o întreprindere care 
prelucrează datele cu caracter personal a 
mai puțin de 500 de persoane vizate sau 
este o autoritate publică sau un organism 
public sau în care operatorul oferă doar 
ocazional bunuri sau servicii unor astfel de 
persoane vizate. Reprezentantul ar trebui să 
acționeze în numele operatorului, putând fi 
contactat de orice autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Atunci când un operator care nu este 
stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului 
au legătură cu oferirea de bunuri și 
servicii unor astfel de persoane vizate sau 
cu monitorizarea comportamentului 
acestora, operatorul ar trebui să desemneze 
un reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o întreprindere mică 
sau mijlocie sau o autoritate publică sau un 
organism public sau în care operatorul 
oferă doar ocazional bunuri sau servicii 
unor astfel de persoane vizate. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
orice autoritate de supraveghere.

(63) Atunci când un operator care nu este 
stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, operatorul 
ar trebui să desemneze un reprezentant, cu 
excepția cazului în care operatorul este 
stabilit într-o țară terță care asigură un 
nivel adecvat de protecție sau în care 
operatorul este o întreprindere mică sau 
mijlocie sau o autoritate publică sau un 
organism public sau în care operatorul 
oferă doar ocazional bunuri sau servicii 
unor astfel de persoane vizate. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
autoritatea de supraveghere competentă.

Or. en

Amendamentul 528
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(65) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator ar trebui să 
aibă obligația de a coopera cu autoritatea 
de supraveghere. În vederea demonstrării 
conformității cu prezentul regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator ar trebui să documenteze 
operațiunile de prelucrare în cazul în care 
se execută una dintre operațiunile de 
prelucrare menționate la articolul 33 
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utilizată în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare respective.

alineatul (2). Operatorul sau persoana
împuternicită de operator ar trebui, la 
cererea APD, să pună la dispoziție 
documentația pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operațiunilor de 
prelucrare respective.

Or. en

Justificare

Operatorului sau persoanei împuternicite de operator îi revine responsabilitatea de a furniza 
informații APD sau persoanei vizate, în cazul în care acest lucru este necesar. Prezentul 
regulament nu ar trebui să fie exagerat de rigid și nu ar trebui să se impună documentarea 
tuturor operațiunilor de prelucrare. Dacă este necesar, responsabilitatea de a pune la 
dispoziție documentația îi revine operatorului sau persoanei împuternicite de operator.

Amendamentul 529
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul ar 
trebui să documenteze operațiunile de 
prelucrare care, în urma unei evaluări a 
riscurilor, prezintă un grad ridicat de risc 
pentru drepturile fundamentale ale 
persoanelor vizate, în special pentru 
dreptul acestora la viață privată. Fiecare 
operator ar trebui să aibă obligația de a 
coopera cu autoritatea de supraveghere și 
de a pune la dispoziția acesteia, la cerere, 
documentația respectivă, pentru a putea fi 
utilizată în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare respective. 
Fiecare persoană împuternicită de 
operator ar trebui să îi furnizeze acestuia 
toate informațiile necesare pentru a-și 
îndeplini obligațiile în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. en
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Justificare

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Amendamentul 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 531
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

cu prezentul regulament, operatorul ar 
trebui să păstreze o descriere a 
operațiunilor de prelucrare aflate în 
responsabilitatea sa. Fiecare operator ar 
trebui să aibă obligația de a coopera cu 
autoritatea de supraveghere și de a pune la 
dispoziția acesteia, la cerere, documentația 
respectivă, pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operațiunilor de 
prelucrare respective.

Or. en

Amendamentul 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 533
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 66
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. Măsurile respective ar trebui să 
asigure un nivel corespunzător de 
securitate, luând în considerare stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare în raport cu riscurile și natura 
datelor cu caracter personal a căror 
protecție trebuie asigurată. Atunci când se 
stabilesc standarde tehnice și măsuri 
organizatorice menite să asigure securitatea 
prelucrării, Comisia ar trebui să promoveze 
neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, cooperarea cu țările terțe.

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator ar trebui să evalueze riscurile 
inerente prelucrării și să pună în aplicare 
măsuri pentru atenuarea acestor riscuri. 
Măsurile respective ar trebui să asigure un 
nivel corespunzător de securitate, luând în 
considerare stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare în raport cu 
riscurile și natura datelor cu caracter 
personal a căror protecție trebuie asigurată. 
Atunci când se stabilesc standarde tehnice 
și măsuri organizatorice menite să asigure 
securitatea prelucrării, Comisia ar trebui să 
promoveze neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, țările terțe ar trebui să fie încurajate 
să coopereze.

Or. hu

Amendamentul 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. Măsurile respective ar trebui să 
asigure un nivel corespunzător de 
securitate, luând în considerare stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare în raport cu riscurile și natura 

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator ar trebui să evalueze riscurile 
inerente prelucrării și să pună în aplicare 
măsuri pentru atenuarea acestor riscuri. 
Măsurile respective ar trebui să asigure un 
nivel corespunzător de securitate, luând în 
considerare stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare în raport cu 
riscurile și natura datelor cu caracter 
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datelor cu caracter personal a căror 
protecție trebuie asigurată. Atunci când se 
stabilesc standarde tehnice și măsuri 
organizatorice menite să asigure securitatea 
prelucrării, Comisia ar trebui să 
promoveze neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, cooperarea cu țările terțe.

personal a căror protecție trebuie asigurată. 
Atunci când se stabilesc standarde tehnice 
și măsuri organizatorice menite să asigure 
securitatea prelucrării, neutralitatea 
tehnologică, interoperabilitatea și inovarea 
ar trebui să fie promovate, inclusiv în
țările terțe, după caz.

Or. en

Amendamentul 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. Măsurile respective ar trebui să 
asigure un nivel corespunzător de 
securitate, luând în considerare stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare în raport cu riscurile și natura 
datelor cu caracter personal a căror 
protecție trebuie asigurată. Atunci când se 
stabilesc standarde tehnice și măsuri 
organizatorice menite să asigure 
securitatea prelucrării, Comisia ar trebui 
să promoveze neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă 
este cazul, cooperarea cu țările terțe.

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul ar trebui să evalueze riscurile
inerente prelucrării și să pună în aplicare 
măsuri pentru atenuarea acestor riscuri. 
Măsurile respective ar trebui să asigure un 
nivel corespunzător de securitate, luând în 
considerare stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare în raport cu 
riscurile și natura datelor cu caracter 
personal a căror protecție trebuie asigurată.

Or. en
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Amendamentul 536
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\926396RO.doc 139/187 PE504.340v01-00

RO

prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. en

Justificare

Operatorii nu iau neapărat cunoștință de producerea unei încălcări a securității datelor într-
un termen stabilit. Este important ca APD să fie notificată fără întârziere și ca operatorul sau 
persoana împuternicită de operator să poată demonstra ce măsuri a luat după constatarea 
încălcării securității datelor.

Amendamentul 537
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în 
termen de 24 de ore. În cazul în care 
termenul de 24 de ore nu este respectat, o 
explicație a motivelor întârzierii ar trebui 
să însoțească notificarea. Persoanele fizice 
ale căror date cu caracter personal ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 

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

persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 538
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 

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

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

Or. en
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Amendamentul 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. pl

Amendamentul 540
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 24 de ore. În cazul în care termenul de 
24 de ore nu este respectat, o explicație a 
motivelor întârzierii ar trebui să însoțească 
notificarea. Persoanele fizice ale căror date 
cu caracter personal ar putea fi afectate 
negativ de încălcare ar trebui să fie 
notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 

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

furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. hu

Justificare

Dacă se prevede un număr de ore, punerea în aplicare și respectarea dispoziției ar fi dificilă 
în unele cazuri. Termenul de 72 de ore ar fi prea îndelungat și în unele cazuri ar însemna trei 
zile lucrătoare. Totuși, o zi lucrătoare este un termen potrivit pentru o acțiune imediată.

Amendamentul 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 

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

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

Or. en

Amendamentul 542
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată și 
înlocuită cu proceduri și mecanisme 
eficace care să pună accentul, în schimb, 
pe operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscuri specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate 
prin însăși natura lor, prin domeniul lor 
de aplicare sau prin scopurile lor. În 
astfel de cazuri, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator ar trebui 
să efectueze, înainte de prelucrare, o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor, care ar trebui să includă, în 
special, măsurile avute în vedere, garanții 
și mecanisme pentru asigurarea protecției 
datelor cu caracter personal și pentru 
demonstrarea conformității cu prezentul 
regulament.

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată.

Or. en

Justificare

Întrucât la considerentul 70 se menționează în mod corect faptul că obligația generală de 
notificare a autorităților de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal generează sarcini administrative și financiare, aceasta nu ar trebui să fie înlocuită 
cu o obligație similară. Operatorii de date participă mai degrabă la consultări și efectuează 
evaluări detaliate ale impactului, care trebuie să fie furnizate numai la cererea autorității de 
supraveghere.
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Amendamentul 543
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată și 
înlocuită cu proceduri și mecanisme 
eficace care să pună accentul, în schimb, pe 
operațiunile de prelucrare care pot prezenta 
riscuri specifice pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura lor, prin domeniul lor de aplicare 
sau prin scopurile lor. În astfel de cazuri, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să efectueze, 
înainte de prelucrare, o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor, care ar 
trebui să includă, în special, măsurile avute 
în vedere, garanții și mecanisme pentru 
asigurarea protecției datelor cu caracter 
personal și pentru demonstrarea 
conformității cu prezentul regulament.

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere, dispoziție care le permite 
statelor membre să nu aplice prezentul 
regulament prelucrării care nu prezintă 
riscuri pentru persoanele vizate. Obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare și nu contribuie întotdeauna la 
îmbunătățirea protecției datelor cu caracter 
personal. Prin urmare, o astfel de obligație 
de notificare generală nediferențiată ar 
trebui să fie abrogată și înlocuită cu 
proceduri și mecanisme eficace care să 
pună accentul, în schimb, pe operațiunile 
de prelucrare care pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate prin însăși natura lor, 
prin domeniul lor de aplicare sau prin
scopurile lor. În astfel de cazuri, operatorul 
sau persoana împuternicită de operator ar 
trebui să efectueze, înainte de prelucrare, o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor, care ar trebui să includă, în special, 
măsurile avute în vedere, garanții și 
mecanisme pentru asigurarea protecției 
datelor cu caracter personal și pentru 
demonstrarea conformității cu prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 544
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 70
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată și 
înlocuită cu proceduri și mecanisme 
eficace care să pună accentul, în schimb, pe 
operațiunile de prelucrare care pot prezenta 
riscuri specifice pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura lor, prin domeniul lor de aplicare 
sau prin scopurile lor. În astfel de cazuri, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să efectueze, 
înainte de prelucrare, o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor, care 
ar trebui să includă, în special, măsurile 
avute în vedere, garanții și mecanisme 
pentru asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal și pentru demonstrarea 
conformității cu prezentul regulament.

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere, dispoziție care le permite 
statelor membre să scutească de această 
obligație prelucrarea care nu prezintă 
riscuri pentru persoanele vizate. Obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare și nu contribuie întotdeauna la 
îmbunătățirea protecției datelor cu caracter 
personal. Prin urmare, o astfel de obligație 
de notificare generală nediferențiată ar 
trebui să fie abrogată și înlocuită cu 
proceduri și mecanisme eficace care să 
pună accentul, în schimb, pe operațiunile 
de prelucrare care pot prezenta un grad 
ridicat de risc pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura lor, prin domeniul lor de aplicare 
sau prin scopurile lor. În astfel de cazuri, 
operatorul ar trebui să efectueze, înainte de 
prelucrare, o evaluare a impactului asupra 
vieții private, care ar trebui să includă, în 
special, măsurile avute în vedere, garanții 
și mecanisme pentru asigurarea protecției 
datelor cu caracter personal și pentru 
demonstrarea conformității cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde amendamentului la articolul 33 și propunerii referitoare 
la abordarea bazată pe riscuri. În plus, se face trimitere la posibilitatea prevăzută la 
articolul 18 din Directiva 95/46/CE de a scuti de obligația de notificare prelucrarea care nu 
prezintă riscuri. Propunerea Comisiei nu conține o astfel de scutire. Abordarea bazată pe 
riscuri propusă, în special amendamentele la articolele 28 și 33, reintroduce această scutire.

Amendamentul 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată și 
înlocuită cu proceduri și mecanisme 
eficace care să pună accentul, în schimb, 
pe operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscuri specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate 
prin însăși natura lor, prin domeniul lor 
de aplicare sau prin scopurile lor. În 
astfel de cazuri, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator ar trebui 
să efectueze, înainte de prelucrare, o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor, care ar trebui să includă, în 
special, măsurile avute în vedere, garanții 
și mecanisme pentru asigurarea protecției 
datelor cu caracter personal și pentru 
demonstrarea conformității cu prezentul 
regulament.

(70) Directiva 95/46/CE prevede o 
obligație generală de a notifica prelucrarea 
datelor cu caracter personal autorităților de 
supraveghere. Cu toate că obligația 
respectivă generează sarcini administrative 
și financiare, aceasta nu contribuie 
întotdeauna la îmbunătățirea protecției 
datelor cu caracter personal. Prin urmare, o 
astfel de obligație de notificare generală 
nediferențiată ar trebui să fie abrogată.

Or. en

Amendamentul 546
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Aceasta ar trebui să se aplice, în 
special, sistemelor de evidență de mari 
dimensiuni recent instituite, care au drept 

eliminat
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obiectiv prelucrarea unui volum 
considerabil de date cu caracter personal 
la nivel regional, național sau 
supranațional și care ar putea afecta un 
număr mare de persoane vizate.

Or. en

Amendamentul 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Aceasta ar trebui să se aplice, în 
special, sistemelor de evidență de mari 
dimensiuni recent instituite, care au drept 
obiectiv prelucrarea unui volum 
considerabil de date cu caracter personal 
la nivel regional, național sau 
supranațional și care ar putea afecta un 
număr mare de persoane vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 548
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 71 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71a) Operatorii ar trebui să se 
concentreze asupra protecției datelor cu 
caracter personal pe parcursul întregului 
ciclu de viață a datelor, de la colectare la 
prelucrare și ștergere, investind chiar de 
la început într-un cadru durabil de 
gestionare a datelor și monitorizând 
această protecție cu ajutorul unui 
mecanism general de asigurare a 
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conformității.

Or. en

Amendamentul 549
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 71 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71b) Fiecare operator de date ar trebui să 
efectueze mai întâi o analiză a riscurilor 
prezentate de operațiunile de prelucrare a 
datelor prin însăși natura, domeniul de
aplicare sau scopurile lor, în care să se 
evalueze riscurile specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate 
și să se determine care dintre obligațiile 
prevăzute de prezentul regulament trebuie 
să fie respectate. Analiza riscurilor ar 
trebui să fie actualizată dacă oricare 
dintre criteriile menționate se modifică și 
ar trebui să fie documentată dacă 
rezultatele sale nu impun efectuarea unei 
evaluări a impactului asupra protecției 
datelor.

Or. en

Amendamentul 550
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 71 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71c) Evaluările impactului constituie 
nucleul esențial al oricărui cadru durabil 
de protecție a datelor, asigurând faptul că 
întreprinderile sunt conștiente de la 
început de toate eventualele consecințe ale 
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operațiunilor lor de prelucrare a datelor. 
Dacă evaluările impactului sunt detaliate, 
probabilitatea efectuării unor operațiuni 
care încalcă securitatea datelor sau viața 
privată poate fi limitată în mod 
considerabil. Prin urmare, evaluările 
impactului asupra protecției datelor ar 
trebui să ia în considerare gestionarea 
întregului ciclu de viață a datelor cu 
caracter personal, de la colectare la 
prelucrare și ștergere și să descrie în 
detaliu operațiunile de prelucrare avute în 
vedere, riscurile prezentate pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
măsurile avute în vedere pentru 
abordarea riscurilor, garanțiile, măsurile 
de securitate și mecanismele menite să 
asigure respectarea dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 551
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) În unele circumstanțe ar putea fi 
judicios și economic ca o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor să aibă 
o perspectivă mai extinsă decât cea a unui 
singur proiect, de exemplu, în cazul în care 
autorități sau organisme publice 
intenționează să instituie o aplicație sau o 
platformă de prelucrare comună sau în 
cazul în care mai mulți operatori 
preconizează să introducă o aplicație 
comună sau un mediu de prelucrare comun 
în cadrul unui sector sau segment industrial 
sau pentru o activitate orizontală utilizată 
pe scară largă.

(72) În unele circumstanțe ar putea fi 
necesar ca o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor să aibă o perspectivă mai 
extinsă decât cea a unui singur proiect, de 
exemplu, în cazul în care autorități sau 
organisme publice intenționează să 
instituie o aplicație sau o platformă de 
prelucrare comună sau în cazul în care mai 
mulți operatori preconizează să introducă o 
aplicație comună sau un mediu de 
prelucrare comun în cadrul unui sector sau 
segment industrial sau pentru o activitate 
orizontală utilizată pe scară largă.

Or. en
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Amendamentul 552
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de 
un drept, sau prin utilizarea noilor 
tehnologii specifice, autoritatea de 
supraveghere ar trebui să fie consultată, 
înainte de începerea operațiunilor, cu 
privire la o prelucrare riscantă care ar 
putea să nu fie conformă cu prezentul 
regulament și pentru a face propuneri în 
vederea remedierii unei astfel de situații. 
Această consultare ar trebui, de 
asemenea, să aibă loc în timpul elaborării 
fie a unei măsuri a parlamentului 
național, fie a unei măsuri întemeiate pe o 
astfel de măsură legislativă, care definește 
natura prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 553
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare ar putea 
implica un nivel ridicat al riscurilor 
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drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament și pentru 
a face propuneri în vederea remedierii unei 
astfel de situații. Această consultare ar 
trebui, de asemenea, să aibă loc în timpul 
elaborării fie a unei măsuri a parlamentului 
național, fie a unei măsuri întemeiate pe o 
astfel de măsură legislativă, care definește 
natura prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

specifice pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, cum ar fi privarea 
persoanelor fizice de un drept, sau prin 
utilizarea noilor tehnologii specifice, 
autoritatea de supraveghere ar trebui să fie 
consultată, înainte de începerea 
operațiunilor, cu privire la o prelucrare 
riscantă care ar putea să nu fie conformă cu 
prezentul regulament și pentru a face 
propuneri în vederea remedierii unei astfel 
de situații. Această consultare ar trebui, de 
asemenea, să aibă loc în timpul elaborării 
fie a unei măsuri a parlamentului național, 
fie a unei măsuri întemeiate pe o astfel de 
măsură legislativă, care definește natura 
prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 554
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament și 
pentru a face propuneri în vederea 
remedierii unei astfel de situații. Această 
consultare ar trebui, de asemenea, să aibă 
loc în timpul elaborării fie a unei măsuri a 
parlamentului național, fie a unei măsuri 
întemeiate pe o astfel de măsură legislativă, 

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, operatorul ar trebui să 
documenteze evaluarea impactului asupra 
vieții private și să pună la dispoziție, la 
cererea autorității de supraveghere, astfel 
de evaluări. Autoritatea de supraveghere 
ar trebui să fie consultată în timpul 
elaborării fie a unei măsuri a parlamentului 
național, fie a unei măsuri întemeiate pe o 
astfel de măsură legislativă, care definește 
natura prelucrării și stabilește garanțiile 
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care definește natura prelucrării și 
stabilește garanțiile corespunzătoare.

corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde amendamentelor la articolul 34.

Amendamentul 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament și 
pentru a face propuneri în vederea 
remedierii unei astfel de situații. Această 
consultare ar trebui, de asemenea, să aibă 
loc în timpul elaborării fie a unei măsuri 
a parlamentului național, fie a unei 
măsuri întemeiate pe o astfel de măsură 
legislativă, care definește natura 
prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Consultarea ar trebui să aibă loc între autoritățile de supraveghere și operatorii de date și 
persoanele împuternicite de operator, atunci când există o indicație că operațiunile de 
prelucrare implică un grad ridicat de riscuri specifice pentru drepturile și libertatea 
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persoanelor vizate și prelucrarea riscantă ar putea să nu fie în conformitate cu prezentul 
regulament.

Amendamentul 556
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74a) Evaluările impactului pot fi utile 
numai dacă întreprinderile își respectă 
angajamentele asumate inițial în acestea. 
Prin urmare, operatorii de date ar trebui 
să efectueze periodic evaluări ale 
conformității care să demonstreze că 
actualele mecanisme de prelucrare a 
datelor respectă garanțiile din evaluarea 
impactului asupra protecției datelor. 
Acestea ar trebui să demonstreze și 
capacitatea operatorului de date de a 
respecta alegerile libere ale persoanelor 
vizate. În plus, în cazul în care la 
evaluarea conformității se constată 
nereguli, acestea ar trebui evidențiate și 
ar trebui să se prezinte recomandări cu 
privire la modul în care se poate realiza o 
conformitate deplină.

Or. en

Amendamentul 557
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74a) Organizația pentru protecția datelor 
sau responsabilul cu protecția datelor 
monitorizează prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către operator și de 
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către persoana împuternicită de operator 
pentru a oferi consiliere operatorului și 
persoanei împuternicite de operator cu 
privire la respectarea prezentului 
regulament. Prin urmare, aceasta/acesta 
ar trebui să contribuie la asigurarea 
faptului că prelucrarea nu aduce atingere 
drepturilor și libertăților persoanelor 
vizate.

Or. en

Amendamentul 558
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 74 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74b) Organizațiile pentru protecția 
datelor sau responsabilii cu protecția 
datelor acționează în mod independent, 
ceea ce înseamnă că acestea/aceștia nu 
primesc instrucțiuni în ceea ce privește 
exercitarea funcției lor în calitate de
autoritate desemnată pentru protecția 
datelor. Organizația pentru protecția 
datelor sau responsabilul cu protecția 
datelor ar trebui să raporteze în mod 
direct conducerii operatorului sau a 
persoanei împuternicite de operator.

Or. en

Justificare

Considerentul se referă la articolul 36 alineatul (2).

Amendamentul 559
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 75
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni 
de prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere și privește 
peste 500 de persoane vizate pe an sau în 
cazul în care activitățile sale de bază 
implică operațiuni de prelucrare care 
necesită o monitorizare regulată și 
sistematică, o persoană ar trebui să acorde 
asistență operatorului sau persoanei 
împuternicite de operator pentru 
monitorizarea conformității, la nivel intern, 
cu prezentul regulament. Acești 
responsabili cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

Or. en

Amendamentul 560
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană sau o 
echipă de profesioniști ar trebui să acorde 
asistență operatorului sau persoanei 
împuternicite de operator pentru 
monitorizarea conformității, la nivel intern, 
cu prezentul regulament. Acești 
responsabili cu protecția datelor, fie că 
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trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent. 
Cu toate acestea, responsabilitatea finală 
ar trebui să îi revină conducerii unei 
organizații.

Or. en

Amendamentul 561
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni 
de prelucrare care necesită o monitorizare
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere și privește activitățile de bază 
ale întreprinderii și prezintă un grad 
ridicat de risc pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate, în special 
pentru dreptul acestora la viață privată, 
cum ar fi monitorizarea regulată și 
sistematică a persoanelor vizate, indiferent 
de măsurile luate pentru a atenua 
riscurile, o persoană ar trebui să acorde 
asistență operatorului pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Acești responsabili cu 
protecția datelor, fie că sunt sau nu sunt 
angajați ai operatorului, ar trebui să fie în 
măsură să își îndeplinească atribuțiile și 
sarcinile în mod independent. În orice caz, 
numirea unei astfel de persoane ar trebui 
să fie opțională. Responsabilul cu 
protecția datelor ar trebui să fie desemnat 
pe baza calităților profesionale și, în 
special, a cunoștințelor de specialitate în 
domeniul legislației și al practicilor 
privind protecția datelor, precum și pe 
baza capacității de a-și îndeplini sarcinile. 
Nivelul necesar al cunoștințelor de 
specialitate ar trebui să fie stabilit în 
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special în funcție de prelucrarea efectuată 
asupra datelor și de gradul de protecție 
impus pentru datele cu caracter personal 
prelucrate de către operator.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde amendamentelor la articolul 35.

Amendamentul 562
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni, privește peste 500 de persoane 
vizate pe an sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare a datelor sensibile sau 
operațiuni de prelucrare care necesită o 
monitorizare regulată și sistematică, o 
persoană ar trebui să acorde asistență 
operatorului sau persoanei împuternicite de 
operator pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Atunci când se stabilește dacă 
se prelucrează date referitoare la un 
număr mare de persoane vizate, nu ar 
trebui luate în considerare datele arhivate 
care sunt protejate pentru a nu face 
obiectul unor operațiuni normale de acces 
și de prelucrare și care nu mai pot fi 
modificate. Acești responsabili cu 
protecția datelor, fie că sunt sau nu sunt 
angajați ai operatorului și fie că 
îndeplinesc sau nu această sarcină cu 
normă întreagă, ar trebui să fie în măsură 
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să își îndeplinească atribuțiile și sarcinile în 
mod independent.

Or. en

Amendamentul 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere care are cel 
puțin 50 de angajați sau care prelucrează 
datele a cel puțin 250 de persoane vizate
sau în cazul în care activitățile de bază ale 
întreprinderii, indiferent de dimensiunea 
acesteia, implică operațiuni de prelucrare 
care necesită o monitorizare regulată și 
sistematică, o persoană ar trebui să acorde 
asistență operatorului sau persoanei 
împuternicite de operator pentru 
monitorizarea conformității, la nivel intern, 
cu prezentul regulament. Acești 
responsabili cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent. 
Pentru a asigura independența 
responsabililor cu protecția datelor, 
aceștia ar trebui să beneficieze, în 
îndeplinirea sarcinilor lor, de o protecție 
specială împotriva concedierii și a 
discriminării, comparabilă cu protecția 
prevăzută de dispozițiile naționale pentru 
reprezentanții angajaților. Responsabilii 
cu protecția datelor ar trebui să fie numiți 
numai cu acordul reprezentanților 
angajaților întreprinderii. În plus, 
responsabilii cu protecția datelor ar trebui 
să aibă acces la formare continuă și la 
formare la locul de muncă, iar costurile 
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ar trebui să fie suportate de operator sau 
de persoana împuternicită de operator.

Or. de

Amendamentul 564
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau privește peste 249 de 
persoane vizate pe an sau în cazul în care 
activitățile de bază ale întreprinderii, 
indiferent de dimensiunea acesteia, implică 
operațiuni de prelucrare care necesită o 
monitorizare regulată și sistematică, o 
persoană ar trebui să acorde asistență 
operatorului sau persoanei împuternicite de 
operator pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Atunci când se stabilește dacă 
se prelucrează date referitoare la un 
număr mare de persoane vizate, nu ar 
trebui luate în considerare datele arhivate 
care sunt protejate pentru a nu face 
obiectul unor operațiuni normale de acces 
și de prelucrare și care nu mai pot fi 
modificate. Acești responsabili cu 
protecția datelor, fie că sunt sau nu sunt 
angajați ai operatorului și fie că 
îndeplinesc sau nu această sarcină cu 
normă întreagă, ar trebui să fie în măsură 
să își îndeplinească atribuțiile și sarcinile în 
mod independent. Responsabilul cu 
protecția datelor ar trebui să fie consultat 
în special înaintea conceperii, 
achiziționării, dezvoltării și instalării de 
sisteme pentru prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal, pentru a se 
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garanta respectarea principiilor luării în 
considerare a vieții private începând cu 
momentul conceperii și al respectării 
implicite a vieții private.

Or. hu

Justificare

Definiția „întreprinderii de mari dimensiuni” presupune existența a peste 249 de angajați. 
Limita de 500 de angajați pentru cazuri individuale ar fi prea mare. Din motive de 
consecvență, prelucrarea datelor a peste 249 de persoane devine criteriul de referință.

Amendamentul 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere sau în cazul în 
care activitățile de bază ale întreprinderii, 
indiferent de dimensiunea acesteia, implică 
operațiuni de prelucrare care necesită o 
monitorizare regulată și sistematică, o 
persoană ar trebui să acorde asistență 
operatorului sau persoanei împuternicite de 
operator pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Acești responsabili cu 
protecția datelor, fie că sunt sau nu sunt 
angajați ai operatorului, ar trebui să fie în 
măsură să își îndeplinească atribuțiile și 
sarcinile în mod independent. Pentru a 
proteja independența responsabililor cu 
protecția datelor, aceștia ar trebui să 
beneficieze, în îndeplinirea sarcinilor lor, 
de o protecție specială împotriva 
concedierii și a discriminării, comparabilă 
cu cea a reprezentaților sindicali sau a 
reprezentanților lucrătorilor în 
conformitate cu legislația și practicile 
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naționale. Responsabilii cu protecția 
datelor ar trebui să fie numiți cu acordul 
reprezentantului locului de muncă.

Or. en

Amendamentul 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului,
ar trebui să fie în măsură să își 
îndeplinească atribuțiile și sarcinile în mod 
independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană sau o 
organizație ar trebui să acorde asistență 
operatorului sau persoanei împuternicite de 
operator pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Acești responsabili cu 
protecția datelor sau aceste organizații 
pentru protecția datelor ar trebui să fie în 
măsură să își îndeplinească atribuțiile și 
sarcinile în mod independent.

Or. en

Amendamentul 567
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75a) Responsabilul cu protecția datelor 
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ar trebui să aibă cel puțin următoarele 
calificări: cunoștințe temeinice privind 
conținutul și punerea în aplicare a 
legislației privind protecția datelor, 
inclusiv privind măsurile și procedurile 
tehnice și organizatorice; cunoștințe 
solide privind cerințele tehnice referitoare 
la protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
cunoștințe specifice sectorului în 
conformitate cu dimensiunea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de operator 
și cu gradul de sensibilitate a datelor care 
trebuie prelucrate; capacitatea de a 
efectua inspecții, consultări, documentări 
și analize ale fișierelor-jurnal; 
cunoașterea deplină a rolului și a 
competențelor reprezentantului 
angajaților. Operatorul ar trebui să 
permită responsabilului cu protecția 
datelor să participe la măsuri de formare 
avansată pentru a-și menține nivelul de 
cunoștințe specializate necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale.

Or. hu

Justificare

Capacitatea de coopera nu poate fi evaluată în mod corect și este mai degrabă o chestiune de 
obligativitate generală la locul de muncă. Totuși, cunoașterea competențelor unui 
reprezentant al angajaților este esențială în problemele legate de prelucrarea datelor.

Amendamentul 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75a) Pentru a se garanta independența 
responsabilului cu protecția datelor în 
cazul în care acesta este un angajat al 
operatorului sau al persoanei 
împuternicite de operator, responsabilul 
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cu protecția datelor ar trebui să se bucure, 
în îndeplinirea sarcinilor sale, de o 
protecție specială împotriva concedierii și 
a discriminării, comparabilă cu cea a 
reprezentanților lucrătorilor în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale. Responsabilul cu protecția 
datelor ar trebui să fie numit cu acordul 
reprezentantului locului de muncă. 
Responsabilul cu protecția datelor ar 
trebui să aibă acces la formare periodică 
legată de sarcinile sale în cadrul 
programului de lucru obișnuit, fără a-și 
pierde remunerația. Costurile formării ar 
trebui să fie suportate de către angajator.

Or. en

Amendamentul 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) Asociațiile sau alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori ar trebui 
încurajate să elaboreze coduri de conduită, 
în limitele prezentului regulament, astfel 
încât să se faciliteze aplicarea efectivă a 
prezentului regulament, luându-se în 
considerare caracteristicile specifice ale 
prelucrării efectuate în anumite sectoare.

(76) Asociațiile sau alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori ar trebui 
încurajate, cu acordul reprezentanților 
angajaților întreprinderii, să elaboreze 
coduri de conduită, în limitele prezentului 
regulament, astfel încât să se faciliteze 
aplicarea efectivă a prezentului regulament, 
luându-se în considerare caracteristicile 
specifice ale prelucrării efectuate în 
anumite sectoare.

Or. de

Amendamentul 570
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 77
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 
relevante.

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament,
autoritățile de supraveghere ar trebui să 
acorde „sigiliul european în materie de 
protecție a datelor” operatorilor și 
persoanelor împuternicite de operatori 
care aplică în mod corespunzător 
prezentul regulament cu aceeași marcă 
standardizată în materie de protecție a 
datelor. Autoritățile de supraveghere ar 
trebui să aplice aceleași standarde de 
certificare a operatorilor, dar ar trebui să 
decidă în mod liber taxele percepute 
pentru certificare. Sigiliul european în 
materie de protecție a datelor ar trebui să 
creeze încredere pentru persoanele vizate, 
securitate juridică pentru operatori și, în 
același timp, ar trebui să exporte 
standarde europene de protecție a datelor, 
facilitând intrarea pe piețele europene a 
întreprinderilor neeuropene certificate.

Or. en

Amendamentul 571
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 
relevante.

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci standardizate în materie de 
protecție a datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor aferent produselor și 
serviciilor relevante.

Or. en
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Amendamentul 572
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 
relevante.

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 
relevante. După o procedură de 
certificare, întreprinderile certificate s-ar 
clasifica în întreprinderi care aplică 
garanții suficiente de protecție a datelor 
pentru a garanta o securitate tehnică 
adecvată, care aplică măsuri și proceduri 
organizatorice privind cerințele 
prezentului regulament pentru a asigura 
protecția drepturilor persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 573
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament,
autoritățile de supraveghere ar trebui să 
acorde „sigiliul european în materie de 
protecție a datelor” operatorilor și 
persoanelor împuternicite de operator 
care aplică în mod corespunzător 
prezentul regulament cu aceeași marcă 
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relevante. standardizată în materie de protecție a 
datelor. Autoritățile de supraveghere ar 
trebui să aplice aceleași standarde de 
certificare a operatorilor. Taxa de 
certificare ar trebui să fie identică în toate 
statele membre și ar trebui să fie stabilită 
de Comitetul european pentru protecția 
datelor. Sigiliul european în materie de 
protecție a datelor ar trebui să creeze 
încredere pentru persoanele vizate, 
securitate juridică pentru operatori și, în 
același timp, ar trebui să exporte 
standarde europene de protecție a datelor, 
facilitând intrarea pe piețele europene a 
întreprinderilor neeuropene certificate.

Or. en

Amendamentul 574
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Considerentul 77 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77a) În vederea unei recunoașteri 
reciproce mai eficiente a certificărilor în 
materie de stocare a datelor privind 
sănătatea și în vederea creării unui 
mecanism european de certificare, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să elaboreze, în 
cooperare cu autoritățile naționale de 
supraveghere, orientări și recomandări 
pentru armonizarea sistemelor naționale 
de certificare în materie de stocare a 
datelor privind sănătatea.

Or. fr

Amendamentul 575
Manfred Weber
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Propunere de regulament
Considerentul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78a) Pentru a asigura o protecție 
eficientă a datelor cu caracter personal, 
este necesar ca domeniul de aplicare a 
prezentului regulament la nivel teritorial 
să includă, de asemenea, prelucrarea, 
stocarea și utilizarea în țări terțe a datelor 
care provin din Europa.

Or. de

Justificare

Persoanele împuternicite de operatori nu ar trebui să fie în măsură să găsească metode de a 
se sustrage normelor în vigoare în țările terțe în care există niveluri diferite sau mai puțin 
riguroase de protecție a datelor. Datele europene trebuie să facă obiectul standardelor 
europene de protecție a datelor în întreaga lume; acest lucru este necesar, printre altele, în 
interesul competitivității Europei.

Amendamentul 576
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Prezentul regulament nu aduce 
atingere acordurilor internaționale 
încheiate între Uniune și țări terțe în 
vederea reglementării transferului de date 
cu caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate.

(79) Prezentul regulament nu aduce 
atingere acordurilor internaționale 
încheiate între Uniune și țări terțe în 
vederea reglementării transferului de date 
cu caracter personal, inclusiv garanții 
corespunzătoare pentru persoanele vizate 
care asigură un nivel echivalent de 
protecție a drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor.

Or. en
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Amendamentul 577
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu sau un sector de prelucrare 
dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională oferă un nivel adecvat de 
protecție a datelor, furnizând astfel 
securitate juridică și uniformitate în Uniune 
în ceea ce privește țările terțe sau 
organizațiile internaționale care sunt 
considerate a furniza un astfel de nivel de 
protecție. În aceste cazuri, transferurile de 
date cu caracter personal către țările 
respective pot avea loc fără a fi necesar să 
se obțină o autorizație suplimentară.

(80) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională oferă un nivel 
adecvat de protecție a datelor, furnizând 
astfel securitate juridică și uniformitate în 
Uniune în ceea ce privește țările terțe sau 
organizațiile internaționale care sunt 
considerate a furniza un astfel de nivel de 
protecție. În aceste cazuri, transferurile de 
date cu caracter personal către țările 
respective pot avea loc fără a fi necesar să 
se obțină o autorizație suplimentară. De
asemenea, Comisia poate să decidă, după 
trimiterea unei notificări și a unei 
justificări complete țării terțe, să anuleze 
o astfel de decizie.

Or. en

Amendamentul 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al protecției, operatorul 
sau persoana împuternicită de către
operator ar trebui să adopte măsuri pentru a 
compensa lipsa protecției datelor într-o țară 
terță prin intermediul unor garanții 
corespunzătoare pentru persoana vizată. 
Astfel de garanții corespunzătoare pot 
consta în utilizarea regulilor corporatiste 
obligatorii, a clauzelor standard de 

(83) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al protecției, operatorul 
sau persoana împuternicită de operator ar 
trebui să adopte măsuri pentru a compensa 
lipsa protecției datelor într-o țară terță prin
intermediul unor garanții corespunzătoare 
pentru persoana vizată. Astfel de garanții 
corespunzătoare pot consta în utilizarea 
regulilor corporatiste obligatorii, a 
clauzelor standard de protecție a datelor 
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protecție a datelor adoptate de către 
Comisie, a clauzelor standard în materie de 
protecție a datelor adoptate de către o 
autoritate de supraveghere sau a clauzelor 
contractuale autorizate de o autoritate de 
supraveghere sau a altor măsuri adecvate 
și proporționale care sunt justificate 
având în vedere toate circumstanțele 
aferente unei operațiuni de transfer de 
date sau unui set de operațiuni de transfer 
de date și în cazurile autorizate de o 
autoritate de supraveghere.

adoptate de către Comisie, a clauzelor 
standard în materie de protecție a datelor 
adoptate de către o autoritate de 
supraveghere sau a clauzelor contractuale 
autorizate de o autoritate de supraveghere.
Respectivele garanții corespunzătoare ar 
trebui să sprijine respectarea acelorași 
drepturi ale persoanei vizate ca în cazul 
prelucrării în cadrul UE, în special a 
dreptului la limitarea scopului, a 
dreptului de acces, rectificare și ștergere, 
precum și a dreptului la compensații.

Or. en

Amendamentul 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Posibilitatea ca operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator să 
utilizeze clauze standard în materie de 
protecție a datelor adoptate de către 
Comisie sau de către o autoritate de 
supraveghere nu ar trebui să împiedice 
operatorii sau persoanele împuternicite de 
către aceștia să includă clauze standard în 
materie de protecție a datelor într-un 
contract mai amplu și nici să adauge alte 
clauze, atât timp acestea cât nu contravin, 
direct sau indirect, clauzelor contractuale 
standard adoptate de către Comisie sau de 
către o autoritate de supraveghere sau nu 
prejudiciază drepturile sau libertățile 
fundamentale ale persoanelor vizate.

(84) Posibilitatea ca operatorul sau 
persoana împuternicită de operator să 
utilizeze clauze standard în materie de 
protecție a datelor adoptate de către 
Comisie sau de către o autoritate de 
supraveghere nu ar trebui să împiedice 
operatorii sau persoanele împuternicite de 
către aceștia să includă clauze standard în 
materie de protecție a datelor într-un 
contract mai amplu și nici să adauge alte 
clauze, atât timp acestea cât nu contravin, 
direct sau indirect, clauzelor contractuale 
standard adoptate de către Comisie sau de 
către o autoritate de supraveghere sau nu 
prejudiciază drepturile sau libertățile 
fundamentale ale persoanelor vizate. În 
unele situații, s-ar putea dovedi utilă 
încurajarea operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de operatori să furnizeze 
garanții chiar mai solide prin 
angajamente contractuale suplimentare 
care să completeze clauzele standard de 
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protecție.

Or. en

Amendamentul 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Un grup corporatist ar trebui să poată 
utiliza regulile corporatiste obligatorii 
aprobate pentru transferurile sale 
internaționale dinspre Uniune către 
organizații din cadrul aceluiași grup de 
întreprinderi, atâta timp cât astfel de reguli 
corporatiste includ principii esențiale și 
drepturi exercitabile în scopul asigurării 
unor garanții corespunzătoare pentru 
transferurile sau categoriile de transferuri 
de date cu caracter personal.

(85) Un grup corporatist ar trebui să poată 
utiliza regulile corporatiste obligatorii 
aprobate pentru transferurile sale 
internaționale dinspre Uniune către 
organizații din cadrul aceluiași grup de 
întreprinderi, atâta timp cât astfel de reguli 
corporatiste includ toate principiile
esențiale și drepturi exercitabile în scopul 
asigurării unor garanții corespunzătoare 
pentru transferurile sau categoriile de 
transferuri de date cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 581
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86) Ar trebui să se prevadă posibilitatea de 
a se efectua transferuri în anumite 
circumstanțe în care persoana vizată și-a 
dat consimțământul, în care transferul este 
necesar în legătură cu un contract sau cu o 
acțiune în justiție, în care motive 
importante de interes public stabilite de 
dreptul Uniunii sau de legislația unui stat 
membru impun acest lucru sau în care 
transferul se efectuează dintr-un registru 

(86) Ar trebui să se prevadă posibilitatea de 
a se efectua transferuri în anumite 
circumstanțe în care persoana vizată și-a 
dat consimțământul, în care transferul este 
necesar în legătură cu un contract sau cu o 
acțiune în justiție, în care motive 
importante de interes public stabilite de 
dreptul Uniunii sau de legislația unui stat 
membru impun acest lucru sau în care 
transferul se efectuează dintr-un registru 
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instituit prin lege și destinat să fie consultat 
de către public sau de către persoane care 
au un interes legitim. În acest ultim caz, un 
astfel de transfer nu ar trebui să implice 
totalitatea datelor sau ansamblul 
categoriilor de date conținute în registru, 
iar atunci când registrul este destinat să fie 
consultat de către persoane care au un 
interes legitim, transferul ar trebui să fie 
efectuat doar la cererea persoanelor 
respective sau dacă acestea sunt 
destinatarii.

instituit prin lege și destinat să fie consultat 
de către public sau de către persoane care 
au un interes legitim. În acest ultim caz, un 
astfel de transfer nu ar trebui să implice 
totalitatea datelor sau ansamblul 
categoriilor de date conținute în registru, 
iar atunci când registrul este destinat să fie 
consultat de către persoane care au un 
interes legitim, transferul ar trebui să fie 
efectuat doar la cererea persoanelor 
respective sau dacă acestea sunt 
destinatarii, luând pe deplin în 
considerare echilibrul dintre drepturile 
fundamentale și interesele persoanei 
vizate.

Or. en

Amendamentul 582
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 
necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, de exemplu în 
cazurile transferurilor internaționale de 
date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale sau 
vamale, între autoritățile de supraveghere 
financiară, între serviciile competente în 
materie de securitate socială sau către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor. Transferurile de date cu 
caracter personal pentru protecția unor 
astfel de motive importante de interes 
public ar trebui să fie utilizate doar 
ocazional. În fiecare caz ar trebui să se 
efectueze o evaluare atentă a tuturor 
circumstanțelor transferului.
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Amendamentul 583
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Combaterea fraudei în domeniul sportului, cum ar fi dopajul și meciurile aranjate, reprezintă 
un interes public important ce necesită intervenții coordonate la nivel internațional din 
partea tuturor responsabililor, inclusiv din partea autorităților publice de aplicare a legii și a 
organismelor sportive.

Amendamentul 584
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 

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

necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, care ar trebui 
să includă transferurile internaționale de 
date bazate pe acorduri sau angajamente 
internaționale către autoritățile țărilor 
terțe, de exemplu autoritățile din domeniul 
concurenței, administrațiile fiscale sau 
vamale, autoritățile de supraveghere 
financiară și între serviciile competente în 
materie de securitate socială, către 
organismele responsabile cu combaterea 
fraudei în domeniul sportului sau către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării și urmăririi penale 
a infracțiunilor. Transferurile de date cu 
caracter personal pentru protecția unor 
astfel de motive importante de interes 
public ar trebui să fie utilizate doar 
ocazional. În fiecare caz ar trebui să se 
efectueze o evaluare atentă a tuturor 
circumstanțelor transferului.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE. S-a menționat faptul că, împreună cu amendamentul propus la 
articolul 45 alineatul (5), clarificarea propusă la prezentul considerent ar elimina 
incertitudinea dacă se autorizează „transferurile internaționale de date” între autoritățile de 
reglementare „pentru protecția unor motive importante de interes public”.

Amendamentul 585
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Aceste derogări ar trebui să se aplice, 
în special, transferurilor de date solicitate și 
necesare pentru protecția unor motive 
importante de interes public, de exemplu în 
cazurile transferurilor internaționale de 
date între autoritățile din domeniul 
concurenței, între administrațiile fiscale sau 

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

vamale, între autoritățile de supraveghere 
financiară, între serviciile competente în 
materie de securitate socială sau către 
autoritățile publice competente în scopul 
prevenirii, identificării, investigării și 
urmăririi penale a infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 586
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 587
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 88
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator, după ce 
aceștia au evaluat toate circumstanțele 
aferente transferului de date. Pentru 
prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică, 
ar trebui să se ia în considerare 
așteptările legitime ale societății cu privire 
la creșterea nivelului de cunoștințe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 588
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator, după ce 
aceștia au evaluat toate circumstanțele 
aferente transferului de date. Pentru
prelucrarea datelor în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică, ar trebui să 
se ia în considerare așteptările legitime 
ale societății cu privire la creșterea 
nivelului de cunoștințe.

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de operator, după ce aceștia 
au evaluat toate circumstanțele aferente 
transferului de date. De exemplu, cele 
menționate anterior s-ar aplica dacă
prelucrarea datelor ar fi efectuată în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau
științifică.

Or. en
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Amendamentul 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator, după ce 
aceștia au evaluat toate circumstanțele 
aferente transferului de date. Pentru
prelucrarea datelor în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică, ar trebui să 
se ia în considerare așteptările legitime ale 
societății cu privire la creșterea nivelului 
de cunoștințe.

(88) Transferurile efectuate în vederea 
prelucrării datelor în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică, ar trebui să 
ia în considerare așteptările legitime ale 
societății cu privire la creșterea nivelului 
de cunoștințe.

Or. en

Amendamentul 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator, după ce 
aceștia au evaluat toate circumstanțele 
aferente transferului de date. Pentru 
prelucrarea datelor în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică, ar trebui să 
se ia în considerare așteptările legitime ale 
societății cu privire la creșterea nivelului 
de cunoștințe.

(88) Transferurile care nu pot fi 
considerate ca fiind frecvente sau masive, 
ar putea, de asemenea, să fie efectuate în 
scopul realizării intereselor legitime 
urmărite de operator sau de persoana 
împuternicită de operator, după ce aceștia 
au evaluat toate circumstanțele aferente 
transferului de date. Pentru prelucrarea 
datelor în scopuri istorice, statistice și 
științifice, ar trebui să se ia în considerare 
așteptările legitime ale societății cu privire 
la creșterea nivelului de cunoștințe.
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Or. en

Amendamentul 591
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să utilizeze soluții 
care să ofere persoanelor vizate garanția că 
vor continua să beneficieze de drepturi 
fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate.

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator ar trebui să utilizeze soluții care să 
ofere persoanelor vizate garanția că vor 
continua să beneficieze de drepturi 
fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate și în măsura 
în care prelucrarea nu are un caracter 
masiv, repetitiv și structural.

Or. en

Amendamentul 592
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să utilizeze soluții 
care să ofere persoanelor vizate garanția că 
vor continua să beneficieze de drepturi 
fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate.

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator ar trebui să utilizeze soluții care să 
ofere persoanelor vizate garanția 
obligatorie din punct de vedere juridic că 
vor continua să beneficieze de drepturi 
fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate.
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Amendamentul 593
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative poate încălca 
dreptul internațional și poate împiedica 
asigurarea protecției persoanelor fizice 
garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. . Transferurile ar trebui să fie 
permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, 
atunci când divulgarea este necesară 
dintr-un motiv important de interes public 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
legislația unui stat membru care se aplică 
operatorului. Condițiile în care există un 
motiv important de interes public ar trebui 
precizate pe larg de către Comisie într-un 
act delegat.

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative poate încălca 
dreptul internațional și poate împiedica 
asigurarea protecției persoanelor fizice 
garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. Transferurile ar trebui să fie 
permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. În cazurile în care operatorii și 
persoanele împuternicite de operatori se 
confruntă cu un conflict de competență 
între UE, pe de o parte, și o țară terță, pe 
de altă parte, în ceea ce privește cerințele 
de conformitate, Comisia ar trebui să se
asigure că dreptul UE prevalează în toate 
situațiile. Comisia ar trebui să ofere 
consultanță și asistență operatorului și 
persoanei împuternicite de operator și ar 
trebui să încerce să soluționeze conflictul 
de competență cu țara terță în cauză.

Or. en

Amendamentul 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative poate încălca
dreptul internațional și poate împiedica 
asigurarea protecției persoanelor fizice 
garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. . Transferurile ar trebui să fie 
permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, 
atunci când divulgarea este necesară dintr-
un motiv important de interes public 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
legislația unui stat membru care se aplică 
operatorului. Condițiile în care există un 
motiv important de interes public ar trebui 
precizate pe larg de către Comisie într-un 
act delegat.

(90) Unele țări terțe au adoptat legi, 
regulamente și alte instrumente legislative 
care au drept obiectiv să reglementeze în 
mod direct activitățile de prelucrare a 
datelor persoanelor fizice și juridice aflate 
sub jurisdicția statelor membre. Aplicarea 
extrateritorială a acestor legi, regulamente 
și alte instrumente legislative ar trebui, în 
mod implicit, să fie considerată ca 
încălcând dreptul internațional și poate 
împiedica asigurarea protecției persoanelor 
fizice garantată în Uniune prin prezentul 
regulament. Transferurile ar trebui să fie 
permise numai în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute de prezentul 
regulament pentru un transfer către țări 
terțe. Acesta ar putea fi cazul, inter alia, 
atunci când divulgarea este necesară dintr-
un motiv important de interes public 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
legislația unui stat membru care se aplică 
operatorului. Condițiile în care există un 
motiv important de interes public ar trebui 
precizate pe larg de către Comisie într-un 
act delegat. Existența unei legislații care 
ar permite, chiar și teoretic, indiferent de 
aplicarea sa, accesul extrateritorial la 
datele cetățenilor europeni ar trebui să fie 
considerată un motiv suficient pentru a 
anula recunoașterea caracterului adecvat 
al regimului respectiv de protecție a 
datelor sau orice acord bilateral 
echivalent al țării respective.

Or. en

Amendamentul 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 97
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) În cazul în care, în Uniune,
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane 
împuternicite de către operator se 
efectuează în mai multe state membre, o 
singură autoritate de supraveghere ar trebui 
să aibă competența de a monitoriza 
activitățile operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în întreaga 
Uniune și de a adopta deciziile aferente, în 
scopul intensificării aplicării consecvente, 
al furnizării securității juridice și al 
reducerii sarcinii administrative pentru 
astfel de operatori și de persoane 
împuternicite de către operatori.

(97) În cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal se efectuează în mai 
multe state membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza activitățile operatorului sau 
ale persoanei împuternicite de operator în 
întreaga Uniune și de a adopta deciziile 
aferente, în scopul intensificării aplicării 
consecvente, al furnizării securității 
juridice și al reducerii sarcinii 
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de operatori.

Or. en

Justificare

Principiul ghișeului unic ar trebui să se aplice în mod consecvent operatorilor stabiliți atât în 
UE, cât și în afara UE care se supun legii.

Amendamentul 596
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) În cazul în care, în Uniune, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de către operator se efectuează în mai 
multe state membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza activitățile operatorului
sau ale persoanei împuternicite de către
operator în întreaga Uniune și de a adopta
deciziile aferente, în scopul intensificării 

(97) În cazul în care, în Uniune, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de operator se efectuează în mai multe state 
membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să acționeze ca 
ghișeu unic pentru operator sau pentru 
persoana împuternicită de operator în 
întreaga Uniune și să adopte deciziile 
aferente, în scopul intensificării aplicării 
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aplicării consecvente, al furnizării 
securității juridice și al reducerii sarcinii 
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de către
operatori.

consecvente, al furnizării securității 
juridice și al reducerii sarcinii
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de operatori.

Or. en

Amendamentul 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 97 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97a) În cazul în care persoane, cum ar fi 
consumatorii sau angajații, sunt, de 
asemenea, afectate de presupuse încălcări 
ale normelor de către întreprinderi din 
alte state membre, aceste persoane ar 
trebui să fie în măsură să adreseze o 
plângere autorității responsabile cu 
protecția datelor, la alegere. O autoritate 
responsabilă cu protecția datelor dintr-un 
stat membru care a primit o plângere 
poate suspenda temporar procedura dacă 
într-un alt stat membru s-a inițiat deja o 
procedură bazată pe aceeași plângere. 
Autoritatea pentru protecția datelor care 
este responsabilă pentru procedură 
trebuie să își coordoneze activitatea cu 
activitatea celorlalte autorități implicate. 
Dacă între autoritățile implicate apare un 
litigiu, acesta trebuie să fie înaintat Curții 
de Justiție a UE.

Or. de

Amendamentul 598
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Considerentul 97 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(97a) În cazul plângerilor sau al obiecțiilor 
prezentate de persoana vizată, aceasta ar 
trebui să fie întotdeauna în măsură să se 
adreseze autorității de supraveghere din 
statul membru de origine care, dacă 
amploarea incidentului justifică acest 
lucru, ar trebui să aibă posibilitatea de a 
propune un răspuns coordonat ce implică 
mai multe organisme de supraveghere 
conduse de o autoritate principală care ar 
trebui să adopte o decizie care să fie pusă 
în aplicare de toate organismele implicate. 
Orice discrepanță care apare între 
organismele de supraveghere implicate ar 
trebui să fie soluționată de Comitetul 
european pentru protecția datelor.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament propune un mecanism de luare a deciziilor de către autoritățile de 
supraveghere care să fie utilizat în toate chestiunile care decurg din plângerile adresate de 
cetățeni în statul membru de origine. Dacă este cazul, autoritatea principală poate oferi un 
răspuns coordonat, orice discrepanță fiind soluționată de Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acest lucru va permite aplicarea în practică a sistemului în cazurile în care 
persoana vizată depune o plângere.

Amendamentul 599
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98) Autoritatea competentă, care 
furnizează un astfel de ghișeu unic, ar 
trebui să fie autoritatea de supraveghere a 
statului membru în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator își 
are sediul principal.

(98) Autoritatea principală, care furnizează 
un astfel de ghișeu unic, ar trebui să fie 
autoritatea de supraveghere a statului 
membru în care operatorul sau persoana 
împuternicită de operator își are sediul 
principal.
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Or. en

Amendamentul 600
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98) Autoritatea competentă, care 
furnizează un astfel de ghișeu unic, ar 
trebui să fie autoritatea de supraveghere a 
statului membru în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator își 
are sediul principal.

(98) Autoritatea competentă, care 
furnizează un astfel de ghișeu unic, ar 
trebui să fie autoritatea de supraveghere a 
statului membru în care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator își are 
sediul principal. În cazul în care sediul 
principal este incert, stabilirea sediului 
principal al operatorului sau al persoanei 
împuternicite de operator ar trebui să se 
realizeze în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, la cererea unei 
autorități de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 601
Kinga Gál

Propunere de regulament
Considerentul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

(99) Cu toate că prezentul regulament se 
aplică, de asemenea, activităților 
instanțelor naționale, prelucrarea datelor 
cu caracter personal nu ar trebui să fie de 
competența autorităților de supraveghere, 
în cazul în care instanțele își exercită 
atribuțiile judiciare, în scopul asigurării 
protecției independenței judecătorilor în 
îndeplinirea sarcinilor lor judiciare. Cu 
toate acestea, derogarea ar trebui să se 
limiteze strict la activități pur judiciare în 

eliminat
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cadrul acțiunilor în instanță și să nu se 
aplice altor activități în care judecătorii ar 
putea fi implicați, în conformitate cu 
legislația națională.

Or. hu


