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Amendamentul 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și la libera circulație 
a acestor date

privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și la libera circulație 
a acestor date

Or. en

Amendamentul 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 16 alineatul (2),

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 16 alineatele (1) și (2) și 
articolul 82 alineatul (2) literele (b) și (c), 
precum și articolul 7 și articolul 8 
alineatele (2) și (3) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal este un drept fundamental. 
Articolul 8 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și articolul 16 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene prevăd că orice persoană are 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal care o privesc.

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal este un drept fundamental. 
Articolul 8 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și articolul 16 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene prevăd că orice persoană are 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal care o privesc. Articolul 8 
alineatul (2) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
prevede că asemenea date trebuie tratate 
în mod corect, în scopurile precizate și pe 
baza consimțământului persoanei 
interesate sau în temeiul unui alt motiv 
prevăzut de lege și că orice persoană are 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc, precum și dreptul de a obține 
rectificarea acestora.

Or. en

Amendamentul 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această evoluție necesită facilitarea 
liberei circulații a datelor între autoritățile 
competente în cadrul Uniunii și a 
transferului către țări terțe și organizații 
internaționale, asigurând, totodată, un nivel 
ridicat de protecție a datelor cu caracter 
personal. 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.

(4) Ori de câte ori este necesar și 
proporțional, această evoluție necesită 
facilitarea liberei circulații a datelor între 
autoritățile competente în cadrul Uniunii și 
a transferului către țări terțe și organizații 
internaționale, asigurând, totodată, un nivel 
ridicat de protecție a datelor cu caracter 
personal. Aceste evoluții impun construirea 
unui cadru solid și mai coerent în materie 
de protecție a datelor în Uniune, însoțit de 
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o aplicare riguroasă a normelor.

Or. en

Amendamentul 174
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 175
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să aibă ca obiectiv crearea la nivel paneuropean a unui standard minim 
de protecție și nu înlocuirea normelor naționale existente. Prin urmare, statelor membre ar 
trebui să li se permită în mod expres să adopte dispoziții mai stricte. Trimitere încrucișată la 
proiectul de aviz al Comisiei pentru afaceri juridice (JURI).

Amendamentul 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 7



AM\928472RO.doc 7/151 PE506.127v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 177
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea asigurării aceluiași nivel 
de protecție pentru persoanele fizice prin 
drepturi garantate din punct de vedere 
juridic în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică schimbul de date cu caracter 
personal între autoritățile competente, 
directiva ar trebui să prevadă norme 
armonizate pentru protecția și libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
domeniul cooperării judiciare în materie 
penală și al cooperării polițienești.

(12) În vederea asigurării unui nivel 
minim de protecție pentru persoanele fizice 
prin drepturi garantate din punct de vedere 
juridic în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică schimbul de date cu caracter 
personal între autoritățile competente, 
directiva ar trebui să prevadă o armonizare 
minimă pentru protecția și libera circulație 
a datelor cu caracter personal în domeniul 
cooperării judiciare în materie penală și al 
cooperării polițienești.

Or. de

Amendamentul 178
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea asigurării aceluiași nivel 
de protecție pentru persoanele fizice prin 
drepturi garantate din punct de vedere 
juridic în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică schimbul de date cu caracter 
personal între autoritățile competente, 
directiva ar trebui să prevadă norme 
armonizate pentru protecția și libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
domeniul cooperării judiciare în materie 
penală și al cooperării polițienești.

(12) În vederea asigurării unui nivel 
minim de protecție pentru persoanele fizice 
prin drepturi garantate din punct de vedere 
juridic în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică schimbul de date cu caracter 
personal între autoritățile competente, 
directiva ar trebui să prevadă un nivel 
minim de armonizare privind protecția și 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală și al cooperării 
polițienești.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să aibă ca obiectiv crearea la nivel paneuropean a unui standard minim 
de protecție și nu înlocuirea normelor naționale existente. Prin urmare, statelor membre ar 
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trebui să li se permită în mod expres să adopte dispoziții mai stricte. Trimitere încrucișată la 
proiectul de aviz al Comisiei pentru afaceri juridice (JURI).

Amendamentul 179
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 180
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 181
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

fie cuprinse într-un sistem de evidență. 
Dosarele sau seturile de dosare, precum și 
copertele acestora, care nu sunt structurate 
în conformitate cu criterii specifice, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare a 
prezentei directive. Aceasta nu ar trebui să 
se aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal în cadrul unei activități care nu 
intră în domeniul de aplicare a dreptului 
Uniunii, nici prelucrării datelor efectuate 
de către instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii, cum ar fi Europol sau 
Eurojust.

Or. en

Justificare

Sensul sintagmei „securitate națională” diferă în funcție de statul membru. Din motive de 
claritate, ar trebui să se facă referire numai la sintagma „nu intră în sfera dreptului 
Uniunii”, pentru a se evita situația în care, din motive de securitate națională, statele membre 
ar putea solicita exceptarea de la prelucrarea datelor care ar trebui să intre sub incidența 
prezentei directive. A se vedea textul articolului 2 alineatul (3) litera (a) (amendamentul 
propus de Jan Philipp Albrecht).

Amendamentul 182
Louis Michel

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

în conformitate cu criterii specifice, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare a 
prezentei directive. Aceasta nu ar trebui să 
se aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal în cadrul unei activități care nu 
intră în domeniul de aplicare a dreptului 
Uniunii, în special privind securitatea 
națională, nici prelucrării datelor efectuate 
de către instituțiile, organismele, oficiile și 
agențiile Uniunii, cum ar fi Europol sau 
Eurojust, și nici prelucrării datelor 
efectuate de organizațiile competente 
implicate în combaterea manipulării în 
sport.

Or. en

Amendamentul 183
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 184
Cornelia Ernst
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se stabili dacă o persoană fizică 
este identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate 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, luând în 
considerare în totalitate „stadiul actual al 
tehnologiei” și tendințele tehnologice.

Or. en

Amendamentul 185
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se stabili dacă o persoană fizică 
este identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării sau individualizării 
persoanei fizice respective. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice datelor 
anonime, adică oricăror date care nu pot 
fi atribuite unei persoane fizice în mod 
direct sau indirect, singure sau în 
combinație cu alte date asociate, sau 
atunci când stabilirea unei astfel de relații 



PE506.127v01-00 14/151 AM\928472RO.doc

RO

ar necesita o perioadă de timp, cheltuieli 
și efort 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

Directiva ar trebui să se aplice în mod clar datelor care permit doar „individualizarea”. 
Această formulare și clarificarea privind datele anonime asigură coerența cu Regulamentul 
general privind protecția datelor.

Amendamentul 186
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal trebuie să fie echitabilă și legală 
în raport cu persoanele vizate. În special, 
scopul specific pentru care sunt prelucrate 
datele ar trebui să fie explicit.

(18) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal trebuie să fie echitabilă și legală 
în raport cu persoanele vizate. În special, 
scopul specific pentru care sunt prelucrate 
datele ar trebui să fie explicit și inteligibil 
pentru persoana vizată.

Or. en

Amendamentul 187
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru prevenirea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor, 
autoritățile competente trebuie să păstreze 
și să prelucreze datele cu caracter 

eliminat
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personal colectate în contextul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a anumitor infracțiuni penale 
dincolo de acest context pentru a înțelege 
mai bine fenomenele și tendințele 
infracționale, pentru a culege informații 
despre rețelele de crimă organizată și 
pentru a face legături între diferitele 
infracțiuni constatate.

Or. en

Amendamentul 188
Jan Mulder

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datele cu caracter personal nu ar 
trebui prelucrate în scopuri considerate 
incompatibile cu scopul în care au fost 
colectate. Datele cu caracter personal ar 
trebui să fie adecvate, relevante și 
neexcesive în ceea ce privește scopurile în 
care sunt prelucrate datele cu caracter 
personal. Ar trebui luate toate măsurile 
rezonabile pentru a se asigura rectificarea 
sau ștergerea datelor cu caracter personal 
care sunt inexacte.

(20) Datele cu caracter personal nu ar 
trebui prelucrate în scopuri considerate 
incompatibile cu scopul în care au fost 
colectate. Datele cu caracter personal ar 
trebui să fie adecvate și relevante în ceea 
ce privește scopurile în care acestea sunt 
prelucrate. Ar trebui luate toate măsurile 
rezonabile pentru a se asigura rectificarea 
sau ștergerea datelor cu caracter personal 
care sunt inexacte.

Or. en

Amendamentul 189
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datele cu caracter personal nu ar 
trebui prelucrate în scopuri considerate 

(20) Datele cu caracter personal nu ar 
trebui prelucrate în scopuri considerate 



PE506.127v01-00 16/151 AM\928472RO.doc

RO

incompatibile cu scopul în care au fost 
colectate. Datele cu caracter personal ar 
trebui să fie adecvate, relevante și 
neexcesive în ceea ce privește scopurile în 
care sunt prelucrate datele cu caracter 
personal. Ar trebui luate toate măsurile 
rezonabile pentru a se asigura rectificarea 
sau ștergerea datelor cu caracter personal 
care sunt inexacte.

incompatibile cu scopul în care au fost 
colectate. Datele ar trebui să fie adecvate, 
relevante și limitate la minimul necesar în 
ceea ce privește scopurile în care acestea
sunt prelucrate. Ar trebui luate toate 
măsurile rezonabile pentru a se asigura 
rectificarea sau ștergerea datelor cu 
caracter personal care sunt inexacte.

Or. en

Amendamentul 190
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Simplul fapt că două scopuri se 
referă la prevenirea, identificarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau la executarea 
pedepselor nu înseamnă neapărat că 
acestea sunt compatibile. De exemplu, 
informațiile referitoare la victimele unor 
infracțiuni nu ar trebui folosite în scopul 
investigării acestora în legătură cu 
eventuale infracțiuni nerelevante comise. 
Cu toate acestea, există cazuri în care 
prelucrarea ulterioară de date în scopuri 
incompatibile ar trebui permisă dacă este 
necesară pentru respectarea unei obligații 
legale care incumbă operatorului, în 
vederea protejării intereselor vitale ale 
persoanei vizate sau ale unei alte 
persoane sau în vederea prevenirii unei 
amenințări imediate și grave la adresa 
securității publice. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
adopte o legislație națională care să 
prevadă asemenea derogări în măsura în 
care este strict necesar. Asemenea 
legislație națională ar trebui să cuprindă 
obligația unei evaluări individuale care să 
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ia în considerare toate circumstanțele 
situației și să prevadă garanții adecvate, 
ca de exemplu autorizare judiciară.

Or. en

Amendamentul 191
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală și al cooperării 
polițienești presupune prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la diferite 
categorii de persoane. Prin urmare, ar 
trebui să se facă o distincție cât mai clară 
între datele cu caracter personal ale 
diferitelor categorii de persoane vizate, 
cum ar fi suspecții, persoanele 
condamnate pentru comiterea unei 
infracțiuni, victimele și părțile terțe, cum 
ar fi martorii, persoanele care dețin 
informații sau contacte relevante și 
complicii suspecților și ai infractorilor 
condamnați.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării articolului 5.

Amendamentul 192
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare
în materie penală și al cooperării 
polițienești presupune prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la diferite 
categorii de persoane. Prin urmare, ar 
trebui să se facă o distincție cât mai clară 
între datele cu caracter personal ale 
diferitelor categorii de persoane vizate, 
cum ar fi suspecții, persoanele condamnate 
pentru comiterea unei infracțiuni, victimele 
și părțile terțe, cum ar fi martorii, 
persoanele care dețin informații sau 
contacte relevante și complicii suspecților 
și ai infractorilor condamnați.

(23) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală și al cooperării 
polițienești presupune prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la diferite 
categorii de persoane. Prin urmare, ar 
trebui să se facă o distincție clară între 
datele cu caracter personal ale diferitelor 
categorii de persoane vizate, cum ar fi 
suspecții, persoanele condamnate pentru 
comiterea unei infracțiuni, victimele și 
părțile terțe, cum ar fi martorii, persoanele 
care dețin informații sau contacte relevante 
și complicii suspecților și ai infractorilor 
condamnați.

Or. en

Amendamentul 193
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală și al cooperării 
polițienești presupune prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la diferite 
categorii de persoane. Prin urmare, ar 
trebui să se facă o distincție cât mai clară 
între datele cu caracter personal ale 
diferitelor categorii de persoane vizate, 
cum ar fi suspecții, persoanele condamnate 
pentru comiterea unei infracțiuni, victimele 
și părțile terțe, cum ar fi martorii, 
persoanele care dețin informații sau 
contacte relevante și complicii suspecților 
și ai infractorilor condamnați.

(23) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în domeniul cooperării judiciare 
în materie penală și al cooperării 
polițienești presupune prelucrarea datelor 
cu caracter personal referitoare la diferite 
categorii de persoane. Prin urmare, ar 
trebui să se facă o distincție clară între 
datele cu caracter personal ale diferitelor 
categorii de persoane vizate, cum ar fi 
suspecții, persoanele condamnate pentru 
comiterea unei infracțiuni, victimele și 
părțile terțe, cum ar fi martorii, persoanele 
care dețin informații sau contacte relevante 
și complicii suspecților și ai infractorilor 
condamnați. Statele membre ar trebui să 
prevadă norme specifice referitoare la 
consecințele acestei clasificări pe 
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categorii, luând în considerare diferitele 
scopuri în care sunt colectate datele și 
asigurând garanții specifice în ceea ce 
privește persoanele care nu sunt suspecte 
sau nu au fost condamnate pentru 
săvârșirea unei infracțiuni.

Or. en

Justificare

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Amendamentul 194
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării articolului 5.

Amendamentul 195
Cornelia Ernst
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Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 196
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Datele cu caracter personal ar trebui 
diferențiate în funcție de gradul de 
exactitate și fiabilitate. Ar trebui să se facă 
diferența între fapte și evaluări cu caracter 
personal, pentru a garanta atât protecția 
persoanelor fizice, cât și calitatea și 
fiabilitatea informațiilor prelucrate de 
autoritățile competente. Destinatarul ar 
trebui să fie informat cu privire la faptul 
dacă datele au fost transmise în mod 
ilegal sau dacă sunt incorecte. 
Destinatarul va corecta datele fără 
întârziere.

Or. en

Justificare

Obligația de a face o distincție în funcție de fiabilitatea datelor ar trebui să nu fie 
condiționată.
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Amendamentul 197
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal ar trebui să fie 
necesară pentru respectarea unei obligații 
legale care incumbă operatorului, pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public 
de către o autoritate competentă în temeiul 
legii sau în scopul protejării intereselor 
vitale ale persoanei vizate sau ale unei 
alte persoane, sau în scopul prevenirii 
unei amenințări imediate și grave la 
adresa securității publice.

(25) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal ar trebui să fie 
necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de 
interes public de către o autoritate 
competentă în temeiul legii.

Or. en

Justificare

În continuarea modificărilor propuse la articolul 7 și la articolul 7a nou propus, acest 
considerent ar trebui adaptat în consecință cu scopul de a clarifica faptul că toate celelalte 
motive pentru prelucrarea datelor ar trebui considerate excepții.

Amendamentul 198
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Consimțământul ar trebui acordat 
în mod explicit printr-o declarație clară, 
dată în absența oricărei constrângeri, 
referitoare la un caz concret și în 
cunoștință de cauză care garantează 
faptul că persoana vizată este conștientă 
că își dă consimțământul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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Prin urmare, un consimțământ tacit în 
lipsa unei acțiuni din partea persoanei 
vizate nu ar trebui să constituie un
consimțământ. Consimțământul ar trebui 
să vizeze toate activitățile de prelucrare 
efectuate în același scop sau în aceleași 
scopuri.

Or. de

Justificare

Considerent nou adecvat pentru introducerea consimțământului la articolul 7.

Amendamentul 199
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În cazuri izolate și excepționale și în 
temeiul legii, procesarea de date cu 
caracter personal poate fi permisă și în 
alte scopuri, în măsura în care aceasta 
este necesară pentru respectarea unei 
obligații legale care incumbă 
operatorului, în vederea protejării 
intereselor vitale ale persoanei vizate sau 
ale unei alte persoane sau în vederea 
prevenirii unei amenințări imediate și 
grave la adresa securității publice.

Or. en

Amendamentul 200
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile în 
ceea ce privește drepturile fundamentale 
sau viața privată, inclusiv datele genetice,
necesită o protecție specifică. Astfel de 
date nu ar trebui prelucrate, cu excepția 
cazului în care prelucrarea este în mod 
expres permisă de o lege care prevede 
măsuri corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau prelucrarea este necesară pentru 
protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane; sau 
prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest de persoana 
vizată.

(26) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile în 
ceea ce privește drepturile fundamentale 
sau viața privată necesită o protecție 
specifică. Astfel de date nu ar trebui 
prelucrate, cu excepția cazului în care 
prelucrarea este în mod expres permisă de 
o lege care prevede măsuri corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate; sau prelucrarea este 
necesară pentru protejarea intereselor vitale 
ale persoanei vizate sau ale altei persoane; 
sau prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest de persoana 
vizată.

Or. de

Amendamentul 201
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile în 
ceea ce privește drepturile fundamentale 
sau viața privată, inclusiv datele genetice, 
necesită o protecție specifică. Astfel de 
date nu ar trebui prelucrate, cu excepția 
cazului în care prelucrarea este în mod 
expres permisă de o lege care prevede 
măsuri corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau prelucrarea este necesară pentru 
protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane; sau 
prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest de persoana
vizată.

(26) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile în 
ceea ce privește drepturile fundamentale 
sau viața privată, inclusiv datele genetice, 
necesită o protecție specifică. Astfel de 
date nu ar trebui prelucrate, cu excepția 
cazului în care prelucrarea este în mod 
expres permisă de o lege care prevede 
măsuri corespunzătoare pentru protejarea 
drepturilor fundamentale și a intereselor 
legitime ale persoanei vizate; sau 
prelucrarea este necesară pentru protejarea 
intereselor vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice; sau prelucrarea se 
referă la date care sunt făcute publice în 
mod manifest de persoana vizată.
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Or. en

Amendamentul 202
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Copiii merită o protecție specifică a 
datelor lor cu caracter personal, întrucât 
este posibil ca aceștia să conștientizeze 
într-o mai mică măsură riscurile, 
consecințele, garanțiile și drepturile lor în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Pentru a determina 
dacă un individ este copil, prezenta 
directivă ar trebui să preia definiția 
stabilită de Convenția ONU privind 
drepturile copilului. În ceea ce privește 
garanțiile privind securitatea prelucrării 
datelor trebuie să se țină seama, printre 
altele, de trăsăturile specifice ale copiilor. 
Trebuie acordată o atenție deosebită 
acurateței datelor de identificare privind 
copiii, fiabilității continue în timp a 
acestora și perioadei pentru care sunt 
stocate.

Or. fr

Justificare

Spre deosebire de propunerea de regulament, propunerea de directivă ignoră practic copiii. 
Acest amendament vizează armonizarea într-o mai mare măsură cu regulamentul. Trebuie să 
se țină seama, de asemenea, de faptul că o mare cantitate de date referitoare la copii, cum ar 
fi îndeosebi aspectul facial și amprentele acestora, pot fi supuse schimbării în timp.

Amendamentul 203
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată dacă aceasta aduce 
prejudicii în plan juridic pentru persoana 
respectivă, cu excepția cazului în care 
respectiva măsură este permisă de lege și 
sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează pe prelucrarea 
automată parțială sau integrală dacă 
aceasta aduce prejudicii în plan juridic 
pentru persoana respectivă sau o afectează 
în mod semnificativ, cu excepția cazului în 
care respectiva măsură este permisă de lege 
și sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 204
Jan Mulder

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată dacă aceasta aduce
prejudicii în plan juridic pentru persoana 
respectivă, cu excepția cazului în care 
respectiva măsură este permisă de lege și 
sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează parțial sau integral
pe prelucrarea automată dacă aceasta aduce 
prejudicii în plan juridic pentru persoana 
respectivă sau o afectează în mod 
semnificativ, cu excepția cazului în care 
respectiva măsură este permisă de lege și 
sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 205
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată dacă aceasta aduce 
prejudicii în plan juridic pentru persoana 
respectivă, cu excepția cazului în care
respectiva măsură este permisă de lege și 
sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează pe stabilirea de 
profiluri. Prelucrarea care are consecințe
în plan juridic pentru persoana respectivă 
sau care o afectează în alt mod ar trebui 
să fie interzisă, cu excepția cazului în care 
este strict necesară într-o societate 
democratică, proporțională cu scopul 
legitim urmărit, permisă în mod explicit de 
lege și sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a drepturilor fundamentale și a
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
inclusiv dreptul de a primi informații 
inteligibile în legătură cu logica folosită 
în stabilirea profilului. Asemenea 
prelucrare nu ar trebui nicidecum să 
cuprindă, să genereze sau să opereze 
discriminări bazate pe categorii speciale 
de date.

Or. en

Amendamentul 206
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată dacă aceasta aduce 
prejudicii în plan juridic pentru persoana 
respectivă, cu excepția cazului în care 
respectiva măsură este permisă de lege și 
sub rezerva unor măsuri adecvate de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

(27) Fiecare persoană fizică ar trebui să 
aibă dreptul de a nu face obiectul unei 
măsuri care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată dacă aceasta aduce 
prejudicii pentru persoana respectivă, cu 
excepția cazului în care respectiva măsură 
este permisă de lege și sub rezerva unor 
măsuri adecvate de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

Or. en
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Justificare

[A se vedea textul articolului 9 alineatul (1), amendamentul propus de Jan Philipp Albrecht.]

Amendamentul 207
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate trebuie să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar.

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate ar trebui să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar. Aceste 
informații vor fi adaptate în funcție de 
persoana vizată, dacă este necesar, prin 
folosirea unui limbaj simplu și/sau a unei 
limbi străine.

Or. en

Amendamentul 208
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate trebuie să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar.

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate ar trebui să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar, în special 
atunci când persoana vizată este un copil.

Or. en

Amendamentul 209
Nathalie Griesbeck
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Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate trebuie să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar.

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate ar trebui să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar. Persoanelor 
vizate care sunt copii trebuie să li se 
furnizeze informații adaptate capacității 
lor de înțelegere. În plus, se poate oferi de 
asemenea asistență personalizată.

Or. fr

Amendamentul 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate trebuie să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar.

(28) Pentru ca persoanele vizate să își 
poată exercita drepturile, toate informațiile 
care le sunt adresate ar trebui să fie ușor 
accesibile și ușor de înțeles, limbajul 
folosit fiind simplu și clar. În special, 
atunci când persoana vizată este un copil, 
aceste informații ar trebui să fie transmise 
într-un limbaj care poate fi înțeles de 
copii.

Or. en

Amendamentul 211
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Conform principiului prelucrării 
echitabile, persoanele vizate ar trebui să 
fie informate, în special, cu privire la 
existența unei operațiuni de prelucrare și 
la scopurile acesteia, la durata stocării 
datelor, la existența dreptului de acces, de 
rectificare sau ștergere a datelor și la 
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.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a modificării articolului 11.

Amendamentul 212
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 213
Jan Mulder

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 214
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 215
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Conform principiului prelucrării 
echitabile și transparente, persoanele 
vizate ar trebui să fie informate, în special, 
cu privire la existența unei operațiuni de 
prelucrare, la temeiul juridic și scopurile 
acesteia, la durata stocării datelor, la 
existența dreptului de acces, de rectificare 
sau ștergere a datelor și la dreptul de a 
înainta o plângere. Mai mult, persoana 
vizată va fi informată în legătură cu 
crearea de profiluri în ceea ce o privește și 
cu scopul urmărit prin crearea profilului.
Atunci când datele sunt colectate de la 
persoana vizată, aceasta ar trebui 
informată, de asemenea, dacă are obligația 
de a furniza datele și care sunt consecințele 
în cazul unui refuz.

Or. en

Justificare

Persoanele vizate ar trebui informate în legătură cu temeiul juridic al colectării datelor cu 
caracter personal care le privesc. Acest lucru garantează și faptul că operatorul de date 
cunoaște întotdeauna temeiul juridic al activităților sale în momentul în care colectează date 
cu caracter personal. Trebuie furnizate informații referitoare la crearea de profiluri atunci 
când se realizează acest lucru.

Amendamentul 216
Jan Mulder
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Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Orice persoană ar trebui să aibă drept 
de acces la datele colectate care o privesc 
și ar trebui să își exercite 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, care este identitatea destinatarilor 
datelor, inclusiv în țările terțe. Persoanele 
vizate ar trebui să aibă dreptul de a primi o 
copie a datelor lor cu caracter personal care 
sunt prelucrate.

(32) Orice persoană ar trebui să aibă drept 
de acces la datele colectate care o privesc 
și ar trebui să își exercite 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, dacă este 
posibil în mod anticipat, de a cunoaște și 
de a i se comunica, în special, în ce scopuri 
sunt prelucrate datele, pentru ce perioadă, 
care este identitatea destinatarilor datelor, 
inclusiv în țările terțe. Persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul de a primi o copie a 
datelor lor cu caracter personal care sunt 
prelucrate.

Or. en

Amendamentul 217
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri legislative 
în vederea amânării, a restricționării 
parțiale sau totale a informării persoanelor 
vizate sau a accesului la datele lor cu 
caracter personal în măsura în care o astfel 
de restricționare parțială sau totală 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama de interesele legitime ale 
persoanei vizate, pentru a se evita 
obstrucționarea cercetărilor, a anchetelor 
sau a procedurilor oficiale sau judiciare, 
pentru a nu se afecta măsurile de prevenire, 
identificare, investigare sau urmărire 

(33) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri legislative 
în vederea amânării sau restricționării 
informării persoanelor vizate sau a 
accesului la datele lor cu caracter personal 
în măsura în care o astfel de restricționare 
parțială sau totală constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, ținând seama de drepturile 
fundamentale și de interesele legitime ale 
persoanei vizate, pentru a se evita 
obstrucționarea cercetărilor, a anchetelor 
sau a procedurilor oficiale sau judiciare, 
pentru a nu se afecta măsurile de prevenire, 
identificare, investigare sau urmărire 
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penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor, pentru a se proteja securitatea 
publică sau securitatea națională ori 
pentru a se proteja persoana vizată sau 
drepturile și libertățile altor persoane.

penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor, pentru a se proteja securitatea 
publică ori pentru a se proteja persoana 
vizată sau drepturile și libertățile altor 
persoane.

Or. en

Amendamentul 218
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri legislative 
în vederea amânării, a restricționării 
parțiale sau totale a informării persoanelor 
vizate sau a accesului la datele lor cu 
caracter personal în măsura în care o astfel 
de restricționare parțială sau totală 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama de interesele legitime ale 
persoanei vizate, pentru a se evita 
obstrucționarea cercetărilor, a anchetelor 
sau a procedurilor oficiale sau judiciare, 
pentru a nu se afecta măsurile de prevenire, 
identificare, investigare sau urmărire 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor, pentru a se proteja securitatea 
publică sau securitatea națională ori pentru 
a se proteja persoana vizată sau drepturile 
și libertățile altor persoane.

(33) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri legislative 
în vederea amânării sau restricționării 
informării persoanelor vizate sau a 
accesului la datele lor cu caracter personal 
în măsura în care o astfel de restricționare 
parțială sau totală constituie o măsură strict 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, ținând seama de drepturile 
fundamentale și de interesele legitime ale 
persoanei vizate, pentru a se evita 
obstrucționarea cercetărilor, a anchetelor 
sau a procedurilor oficiale sau judiciare, 
pentru a nu se afecta măsurile de prevenire, 
identificare, investigare sau urmărire 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor, pentru a se proteja securitatea 
publică sau securitatea națională ori pentru 
a se proteja persoana vizată sau drepturile 
și libertățile altor persoane.

Or. en

Justificare

Clarificare privind limitele dreptului la informare. [A se vedea noua formulare de la 
articolul 11 alineatul (4), partea introductivă].
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Amendamentul 219
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de a obține rectificarea datelor cu 
caracter personal inexacte care o privesc și 
dreptul de eliminare a datelor în cazul în 
care prelucrarea datelor respective nu este 
în conformitate cu principiile de bază
prevăzute în prezenta directivă. În cazul în 
care datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în cadrul unei anchete și a unor 
proceduri judiciare, rectificarea, dreptul la 
informare, dreptul de acces, dreptul de 
ștergere și de restricționare a prelucrării pot 
fi exercitate în conformitate cu normele 
naționale privind procedurile judiciare.

(36) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de a obține rectificarea datelor cu 
caracter personal inexacte care o privesc și 
dreptul de eliminare a datelor în cazul în 
care prelucrarea datelor respective nu este 
în conformitate cu principiile prevăzute în 
prezenta directivă. În cazul în care datele 
cu caracter personal sunt prelucrate în 
cadrul unei anchete și a unor proceduri 
judiciare, rectificarea, dreptul la informare, 
dreptul de acces, dreptul de ștergere și de 
restricționare a prelucrării pot fi exercitate 
în conformitate cu normele naționale 
privind procedurile judiciare.

Or. en

Amendamentul 220
Nuno Melo

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a se 
asigura îndeplinirea cerințelor din prezenta 
directivă. Pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă, controlorul ar trebui să 
adopte politici și să pună în aplicare măsuri 
adecvate, care respectă, în special, 
principiile de protecție a datelor începând 
cu momentul conceperii și protecție 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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implicită a datelor.

Or. pt

Amendamentul 221
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Protecția drepturilor și a libertăților 
persoanelor vizate, precum și 
responsabilitatea și răspunderea 
operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de către operator necesită o 
atribuire clară a responsabilităților în 
temeiul prezentei directive, 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.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării articolului 20.

Amendamentul 222
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Operatorul sau persoanele 
împuternicite de operator ar trebui să 
realizeze o evaluare a impactului privind 
protecția datelor în cazurile în care 
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operațiunile de prelucrare pot prezenta, 
prin natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, riscuri specifice la adresa 
drepturilor și libertăților persoanelor 
vizate, evaluare care ar trebui să includă 
în special măsurile, garanțiile și 
mecanismele preconizate în vederea 
asigurării protecției datelor cu caracter 
personal și a conformității cu prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 223
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în acest domeniu sensibil ar 
trebui să fie efectuată doar după 
realizarea unei evaluări a impactului 
privind protecția datelor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să realizeze, 
înainte de a concepe noi sisteme de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, 
o evaluare a impactului operațiilor de 
prelucrare preconizate asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 224
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a garanta protecția eficientă a (41) Pentru a garanta protecția eficientă a 
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drepturilor și libertăților persoanelor vizate 
prin intermediul unor acțiuni preventive, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să se consulte cu 
autoritatea de supraveghere în anumite 
cazuri înainte de prelucrare.

drepturilor și libertăților persoanelor vizate 
prin intermediul unor acțiuni preventive, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să se consulte cu 
autoritatea de supraveghere în anumite 
cazuri înainte de prelucrare. În plus, în 
cazul în care o evaluare a impactului 
privind protecția datelor relevă că 
operațiunile de prelucrare pot prezenta 
riscuri specifice majore la adresa 
drepturilor și libertăților persoanelor 
vizate, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie în măsură de a preveni, 
înainte de începerea operațiunilor, o 
prelucrare riscantă care nu este în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 225
Jan Mulder

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a garanta protecția eficientă a 
drepturilor și libertăților persoanelor vizate 
prin intermediul unor acțiuni preventive, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să se consulte cu 
autoritatea de supraveghere în anumite 
cazuri înainte de prelucrare.

(41) Pentru a garanta protecția eficientă a 
drepturilor și libertăților persoanelor vizate 
prin intermediul unor acțiuni preventive, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să se consulte cu 
autoritatea de supraveghere în anumite 
cazuri înainte de prelucrare. În cazurile în 
care operațiunile de prelucrare pot 
prezenta riscuri specifice majore la adresa 
drepturilor și libertăților persoanelor 
vizate, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie în măsură de a preveni, 
înainte de începerea operațiunilor, o 
prelucrare care nu este în conformitate cu 
prezenta directivă și să facă propuneri 
pentru a remedia o asemenea situație.

Or. en
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Amendamentul 226
Jan Mulder

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate produce efecte negative, inclusiv 
asupra reputației persoanei fizice vizate. 
Prin urmare, de îndată ce un operator află 
că a avut loc o astfel de încălcare, aceasta 
ar trebui să notifice respectiva încălcare 
autorității naționale competente. 
Persoanele fizice ale căror date cu caracter 
personal sau a căror viață privată ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie înștiințate fără întârzieri nejustificate, 
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 în legătură cu prelucrarea datelor 
cu caracter personal.

(42) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate produce efecte negative, inclusiv 
asupra reputației persoanei fizice vizate. 
Prin urmare, de îndată ce un operator află 
că a avut loc o astfel de încălcare, aceasta 
ar trebui să notifice respectiva încălcare 
autorității naționale competente. 
Persoanele fizice ale căror date cu caracter 
personal sau a căror viață privată ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie înștiințate fără întârzieri nejustificate, 
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 sau daune economice ori sociale
în legătură cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 227
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Dacă nu este soluționată la timp și (42) Dacă nu este soluționată la timp și 
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într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate produce efecte negative, inclusiv 
asupra reputației persoanei fizice vizate. 
Prin urmare, de îndată ce un operator află 
că a avut loc o astfel de încălcare, aceasta 
ar trebui să notifice respectiva încălcare 
autorității naționale competente. 
Persoanele fizice ale căror date cu caracter 
personal sau a căror viață privată ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie înștiințate fără întârzieri nejustificate, 
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 în legătură cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal.

într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate produce efecte negative, inclusiv 
asupra reputației persoanei fizice vizate. 
Prin urmare, de îndată ce un operator află 
că a avut loc o astfel de încălcare, aceasta 
ar trebui să notifice respectiva încălcare 
autorității naționale competente. 
Persoanele fizice ale căror date cu caracter 
personal sau a căror viață privată ar putea 
fi afectate negativ de încălcare ar trebui să 
fie înștiințate fără întârzieri nejustificate, 
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.

Or. en

Amendamentul 228
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PE506.127v01-00 40/151 AM\928472RO.doc

RO

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

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a modificării articolelor 28 și 29.

Amendamentul 229
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(43) La stabilirea de norme detaliate 
privind formatul și procedurile aplicabile 
notificării referitoare la încălcările 
securității datelor cu caracter personal, ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
circumstanțelor în care a avut loc 
încălcarea, stabilindu-se inclusiv dacă 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
sau nu a fost asigurată prin măsuri tehnice 
de protecție corespunzătoare, care să 
limiteze efectiv probabilitatea utilizării 
incorecte. În plus, astfel de norme și 
proceduri ar trebui să țină cont de 
interesele legitime ale autorităților 
competente în cazurile în care divulgarea 
timpurie ar putea îngreuna în mod inutil 
investigarea circumstanțelor în care a avut 
loc o încălcare. Criptarea nu ar trebui 
considerată ca fiind imposibil de spart.

Or. en

Amendamentul 230
Cornelia Ernst
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Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Unele forme de prelucrare, ca de 
exemplu crearea de profiluri, prelucrarea 
unor categorii sensibile de date, 
monitorizarea spațiilor accesibile în mod 
public (inclusiv supravegherea video), 
precum și prelucrarea datelor genetice 
sau biometrice sau a datelor privind 
copiii, prezintă riscuri deosebite. În 
vederea luării în considerare a acestor 
riscuri, operatorii ar trebui să realizeze o 
evaluare a impactului privind drepturile 
fundamentale în cazul în care 
intenționează să întreprindă asemenea 
operațiuni de prelucrare. Evaluarea ar 
trebui să explice riscurile și măsurile 
luate în legătură cu aceste riscuri, în 
special în ceea ce privește discriminarea. 
De asemenea, operatorii ar trebui să 
încerce să cunoască opinia persoanelor 
vizate sau a reprezentanților acestora în 
acest context.

Or. en

Amendamentul 231
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator ar trebui să desemneze o 
persoană care să ajute operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator să 
monitorizeze respectarea dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive. Un 
responsabil cu protecția datelor poate fi 
numit în comun de mai multe entități ale 

(44) Operatorul sau persoana împuternicită
de către operator ar trebui să desemneze o 
persoană care să ajute operatorul sau 
împuternicită de către operator să 
monitorizeze respectarea dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive.
Responsabilii cu protecția datelor trebuie 
să fie în măsură să își îndeplinească 
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autorității competente. Responsabilii cu 
protecția datelor trebuie să fie în măsură să 
își îndeplinească îndatoririle și sarcinile în 
mod independent și eficient.

îndatoririle și sarcinile în mod independent 
și eficient. Acest lucru include norme de 
evitare a conflictelor de interese, care să 
ofere suficiente resurse și o poziționare 
administrativă adecvată pentru a evita 
intervenția operatorilor.

Or. en

Amendamentul 232
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 233
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Statele membre ar trebui să asigure că 
transferul către o țară terță nu are loc decât 

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

în cazul în care acesta este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a uneia sau a mai multor
infracțiuni sau pentru executarea 
pedepselor, iar autoritatea de control din 
țara terță sau dintr-o organizație 
internațională competentă este o autoritate 
publică competentă în sensul prezentei 
directive. Un transfer poate avea loc în 
cazul în care Comisia decide că țara terță 
sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel adecvat de protecție.
Datele transferate către autoritățile 
publice competente din țările terțe nu ar 
trebui să fie prelucrate ulterior în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost 
transferate.

Or. en

Amendamentul 234
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Transferurile ulterioare de la 
autoritățile competente în țările terțe sau 
organizațiile internaționale către care s-
au mai transferat date cu caracter 
personal ar trebui să fie permise doar în 
situația în care transferul ulterior este 
necesar pentru același scop specific 
precum în cazul transferului inițial și 
dacă al doilea destinatar este tot o 
autoritate publică competentă. Această 
situație s-ar putea regăsi, exemplu, atunci 
când un transfer ulterior este necesar 
pentru prevenirea, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
aceleiași infracțiuni care a justificat 
transferul inițial sau pentru executarea 
aceleiași pedepse penale care a justificat 
transferul inițial. Nu ar trebui să fie 
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permise transferuri ulterioare în scopuri 
generale de aplicare a legii. În plus, ar 
trebui ca autoritatea competentă care a 
realizat transferul inițial să fi autorizat 
transferul ulterior.

Or. en

Amendamentul 235
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu ori 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.

(46) 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.

Or. en

Amendamentul 236
Louis Michel

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu sau un sector de prelucrare 

(46) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu sau un sector de prelucrare 
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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.

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 sau către organizații 
internaționale pot avea loc fără a fi 
necesar să se obțină o autorizație 
suplimentară.

Or. en

Amendamentul 237
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Comisia ar trebui, de asemenea, să 
poată recunoaște că o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare a datelor dintr-o 
țară terță ori o organizație internațională nu 
oferă un nivel corespunzător de protecție a 
datelor. În acest caz, transferul de date cu 
caracter personal către țări terțe ar trebui 
interzis, cu excepția cazurilor în care acesta 
se bazează pe un acord internațional, 
garanții corespunzătoare sau o derogare. 
Ar trebui să se prevadă proceduri de 
consultare între Comisie și astfel de țări 
terțe sau organizații internaționale. Cu 
toate acestea, o astfel de decizie a 
Comisiei nu trebuie să aducă atingere 
posibilității de a efectua transferuri pe 
baza unor garanții adecvate sau a unei 
derogări prevăzute în directivă.

(48) Comisia ar trebui, de asemenea, să 
poată recunoaște că o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare a datelor dintr-o 
țară terță ori o organizație internațională nu 
oferă un nivel corespunzător de protecție a 
datelor. În acest caz, transferul de date cu 
caracter personal către țări terțe ar trebui 
interzis, cu excepția cazurilor în care acesta 
se bazează pe un acord internațional, care 
asigură un nivel minim de protecție 
prevăzut de prezenta directivă, sau pe o 
derogare. Ar trebui să se prevadă proceduri 
de consultare între Comisie și astfel de țări 
terțe sau organizații internaționale.

Or. en
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Amendamentul 238
Nuno Melo

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Comisia ar trebui, de asemenea, să 
poată recunoaște că o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare a datelor dintr-o 
țară terță ori o organizație internațională nu 
oferă un nivel corespunzător de protecție a 
datelor. În acest caz, transferul de date cu 
caracter personal către țări terțe ar trebui 
interzis, cu excepția cazurilor în care acesta 
se bazează pe un acord internațional, 
garanții corespunzătoare sau o derogare. Ar 
trebui să se prevadă proceduri de 
consultare între Comisie și astfel de țări 
terțe sau organizații internaționale. Cu 
toate acestea, o astfel de decizie a Comisiei 
nu trebuie să aducă atingere posibilității de 
a efectua transferuri pe baza unor garanții 
adecvate sau a unei derogări prevăzute în 
directivă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 239
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Transferurile care nu se bazează pe o 
decizie privind caracterul adecvat al 
nivelului de protecție ar trebui să fie 
permise numai în cazul în care au fost 
prezentate garanții corespunzătoare într-un 
instrument obligatoriu din punct de vedere 
juridic, care asigură protecția datelor cu 
caracter personal în cazul în care 
operatorul sau persoana împuternicită de 

(49) Transferurile care nu se bazează pe o 
decizie privind caracterul adecvat al 
nivelului de protecție ar trebui să fie 
permise numai în cazul în care au fost 
prezentate garanții corespunzătoare într-un 
instrument obligatoriu din punct de vedere 
juridic, care asigură protecția datelor cu 
caracter personal. În cazul în care nu există 
motive pentru autorizarea transferului, ar 
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către operator a evaluat toate condițiile 
legate de operațiunea de transfer de date 
sau de setul de operațiuni de transfer de 
date și, pe baza acestei evaluări, consideră 
că există garanții adecvate în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal. În cazul în care nu există motive 
pentru autorizarea transferului, ar trebui să 
se permită derogări, dacă este necesar, în 
vederea protejării intereselor vitale ale 
persoanei în cauză sau ale unei alte 
persoane, sau în vederea protejării 
intereselor legitime ale persoanei vizate, în 
cazul în care legislația statului membru 
care transferă datele cu caracter personal 
prevede acest lucru, sau în cazul în care 
acestea sunt indispensabile pentru 
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa siguranței publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe, sau în 
cazuri specifice, în scopul prevenirii, 
investigării, identificării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor sau, în anumite cazuri, pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță.

trebui să se permită derogări, dacă este 
necesar, în vederea protejării intereselor 
vitale ale persoanei în cauză sau ale unei 
alte persoane fizice, sau în vederea 
protejării intereselor legitime ale persoanei 
vizate, în cazul în care legislația statului 
membru care transferă datele cu caracter 
personal prevede acest lucru, sau în cazul 
în care acestea sunt indispensabile pentru
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa siguranței publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe, sau în 
cazuri specifice, în scopul prevenirii, 
investigării, identificării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor specifice sau al 
executării pedepselor sau, în anumite 
cazuri, pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță. În cazul în 
care Comisia a emis o decizie negativă 
privind gradul de adecvare, folosirea 
derogărilor ar trebui restricționată la 
cazuri în care transferul este necesar în 
vederea protejării intereselor vitale ale 
persoanei vizate sau ale altei persoane sau 
în situațiile în care este esențial pentru 
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa securității publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe. În orice 
caz, aceste derogări ar trebui să fie 
interpretate în mod restrictiv. În special, 
derogările nu ar trebui să fie folosite 
pentru a permite transferuri frecvente, 
masive sau structurale de date. De 
asemenea, atunci când se transferă date
privind cazuri specifice, cantitatea de date 
ar trebui să fie limitată la ceea ce este 
strict necesar. În plus, orice transfer bazat 
pe o derogare ar trebui să fie amplu 
documentat. Această documentație ar 
trebui să fie pusă la dispoziția autorității 
de supraveghere, la cerere.

Or. en

Amendamentul 240
Cornelia Ernst



PE506.127v01-00 48/151 AM\928472RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Condițiile generale pentru membrii 
autorității de supraveghere ar trebui 
stabilite prin lege în fiecare stat membru și 
ar trebui, în special, să prevadă condiția ca 
acești membri să fie numiți de parlamentul 
sau de guvernul statului membru și să 
includă dispoziții privind calificarea 
personală și funcția membrilor respectivi.

(54) Condițiile generale pentru membrii 
autorității de supraveghere ar trebui 
stabilite prin lege în fiecare stat membru și 
ar trebui, în special, să prevadă condiția ca 
acești membri să fie numiți de parlamentul 
statului membru și să includă dispoziții 
privind calificarea personală și funcția 
membrilor respectivi.

Or. en

Amendamentul 241
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 242
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Pentru a se asigura consecvența 
monitorizării și a aplicării prezentei 
directive în întreaga Uniune, autoritățile 
de supraveghere ar trebui să aibă aceleași 
atribuții și competențe efective în fiecare 
stat membru, inclusiv competențe de 
investigare, de intervenție obligatorie 
conform legii, de decizie și sancționare, în 
special în cazul plângerilor înaintate de 
persoane fizice, precum și de acționare în 
justiție.

eliminat

Or. de

Amendamentul 243
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată și ar trebui să 
investigheze cazul. Investigația în urma 
unei plângeri ar trebui să fie efectuată 
doar dacă se dovedește necesară în 
respectivul caz și trebuie să poată face 
obiectul căilor de atac judiciare.
Autoritatea de supraveghere ar trebui să 
informeze persoana vizată cu privire la 
evoluția și soluționarea plângerii într-un 
termen rezonabil. În eventualitatea în care 
cazul necesită o investigare suplimentară 
sau coordonarea cu o altă autoritate de 
supraveghere, ar trebui să se furnizeze 
informații intermediare persoanei vizate.

(57) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată și ar trebui să 
investigheze cazul. Autoritatea de 
supraveghere ar trebui să informeze 
persoana vizată cu privire la evoluția și 
soluționarea plângerii într-un termen 
rezonabil. În eventualitatea în care cazul 
necesită o investigare suplimentară sau 
coordonarea cu o altă autoritate de 
supraveghere, ar trebui să se furnizeze 
informații intermediare persoanei vizate.
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Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării din articolul 50 a dreptului de a acționa 
în justiție al asociațiilor și al APD-urilor.

Amendamentul 244
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și a 
intereselor persoanelor vizate în ceea ce 
privește protecția datelor acestora și este 
constituit(ă) în conformitate cu legislația 
unui stat membru ar trebui să aibă 
dreptul să depună o plângere, să își 
exercite dreptul la o cale de atac în 
numele persoanelor vizate, dacă au primit 
mandat corespunzător din partea 
acestora, sau să depună, independent de 
plângerea înaintată de o persoană vizată, 
o plângere în nume propriu în cazul în 
care consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării din articolul 50 a dreptului de a acționa 
în justiție al asociațiilor și al APD-urilor.

Amendamentul 245
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 61
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și a intereselor 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
protecția datelor acestora și este 
constituit(ă) în conformitate cu legislația 
unui stat membru ar trebui să aibă dreptul 
să depună o plângere, să își exercite dreptul 
la o cale de atac în numele persoanelor 
vizate, dacă au primit mandat 
corespunzător din partea acestora, sau să 
depună, independent de plângerea înaintată 
de o persoană vizată, o plângere în nume 
propriu în cazul în care consideră că a avut 
loc o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal.

(61) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și intereselor 
persoanelor fizice și este constituit(ă) în 
conformitate cu legislația unui stat membru 
ar trebui să aibă dreptul de a depune o 
plângere, să își exercite dreptul la o cale de 
atac în numele persoanelor vizate sau să 
depună, independent de plângerea înaintată 
de o persoană vizată, o plângere în nume 
propriu în cazul în care consideră că a avut 
loc o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal sau că un operator nu a 
respectat principiile privind protecția 
datelor în mod intenționat sau neglijent.

Or. en

Amendamentul 246
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Orice daună pe care o persoană o 
poate suferi ca urmare a unei prelucrări 
ilegale ar trebui să fie despăgubită de 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator, care pot fi exonerați de 
răspundere dacă dovedesc că nu sunt 
răspunzători pentru prejudiciu, în special în 
cazul în care aceștia dovedesc că s-a 
produs din culpa persoanei vizate sau este 
rezultatul unui caz de forță majoră.

(64) Orice daună, patrimonială sau 
nepatrimonială, pe care o persoană o poate 
suferi ca urmare a unei prelucrări ilegale ar 
trebui să fie despăgubită de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator, 
care pot fi exonerați de răspundere doar
dacă dovedesc că nu sunt răspunzători 
pentru prejudiciu, în special în cazul în 
care aceștia dovedesc că s-a produs din 
culpa persoanei vizate sau este rezultatul 
unui caz de forță majoră.

Or. en
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Amendamentul 247
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65a) Transmiterea de date cu caracter 
personal către alte autorități sau entități 
private din cadrul Uniunii este interzisă, 
exceptând situația în care transmiterea 
este în conformitate cu legea și 
destinatarul își are sediul într-un stat 
membru și nu există interese legitime 
specifice ale persoanei vizate care să 
împiedice transmiterea, precum și dacă 
transmiterea este necesară într-un caz 
specific pentru operatorul care transmite 
datele, fie pentru îndeplinirea unei sarcini 
care îi revine prin lege, fie pentru 
prevenirea unui pericol imediat și grav la 
adresa siguranței publice sau prevenirea 
unei încălcări grave a drepturilor unor 
persoane fizice. Operatorul ar trebui să 
informeze destinatarul în legătură cu 
scopul prelucrării. Destinatarul ar trebui, 
de asemenea, să fie informat în legătură 
cu restricțiile privind prelucrarea și să 
asigure respectarea acestora.

Or. en

Amendamentul 248
Jan Mulder

Propunere de directivă
Considerentul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65a) Transmiterea de date cu caracter 
personal către alte autorități sau entități 
private din cadrul Uniunii este interzisă, 
exceptând situația în care se previne un 
pericol imediat și grav la adresa 
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securității publice sau o încălcare gravă a 
drepturilor unor persoane fizice. 
Operatorul ar trebui să informeze 
destinatarul în legătură cu scopul 
prelucrării. Destinatarul ar trebui, de 
asemenea, să fie informat în legătură cu 
restricțiile privind prelucrarea și să 
asigure respectarea acestora.

Or. en

Amendamentul 249
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentei directive, și anume protejarea 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanelor fizice și, în special, 
dreptul acestora la protecția datelor cu 
caracter personal, și pentru a se garanta 
liberul schimb de date cu caracter 
personal de către autoritățile competente 
pe teritoriul Uniunii, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie 
delegată Comisiei. Ar trebui adoptate în 
special acte delegate în ceea ce privește 
notificarea autorității de supraveghere în 
cazul încălcării securității datelor cu 
caracter personal. Este deosebit de 
important ca, pe durata activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

eliminat
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Amendamentul 250
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentei directive 
în ceea ce privește documentația deținută 
de operatori și de persoanele 
împuternicite de către operatori, 
securitatea prelucrării, în special în ceea 
ce privește standardele de criptare, 
notificarea autorității de supraveghere în 
cazul încălcării securității datelor cu 
caracter personal și nivelul adecvat de 
protecție oferit de o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare în țara terță 
respectivă sau de o organizație 
internațională, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențe de executare. 
Competențele respective ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

eliminat

Or. de

Amendamentul 251
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 68
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru adoptarea de măsuri în 
ceea ce privește documentația deținută de 
operatori și de persoane împuternicite de 
către operatori, securitatea prelucrării, 
notificarea autorității de supraveghere în 
cazul încălcării securității datelor cu 
caracter personal și nivelul adecvat de 
protecție oferit de o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare în țara terță 
respectivă sau de o organizație 
internațională, ținând seama de faptul că 
actele respective au un caracter general.

(68) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru adoptarea de măsuri în 
ceea ce privește documentația deținută de 
operatori și de persoane împuternicite de 
către operatori, securitatea prelucrării și 
nivelul adecvat de protecție oferit de o țară 
terță, un teritoriu sau un sector de 
prelucrare în țara terță respectivă sau de o 
organizație internațională, ținând seama de 
faptul că actele respective au un caracter 
general.

Or. de

Amendamentul 252
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Or. de

Amendamentul 253
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) Dispoziții specifice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, identificării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor în actele Uniunii 
adoptate înainte de data adoptării 
prezentei directive, care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
între statele membre și accesul 
autorităților desemnate de statele membre 
la sistemele informatizate instituite în 
temeiul tratatelor, ar trebui să rămână 
neschimbate. Comisia ar trebui să 
evalueze situația în ceea ce privește relația 
dintre prezenta directivă și actele adoptate 
înainte de data adoptării prezentei 
directive care reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal între statele 
membre și accesul autorităților desemnate 
de statele membre la sistemele 
informatizate instituite în conformitate cu 
tratatele, pentru a evalua necesitatea 
alinierii acestor dispoziții specifice cu 
prezenta directivă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 254
Axel Voss
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Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 255
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 256
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește normele 
referitoare la protecția persoanelor fizice în 

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

ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul protecției împotriva 
și a prevenirii riscurilor la adresa 
securității publice, al precauției privind
urmărirea penală viitoare, al prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 257
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu prezenta directivă,
statele membre:

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

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să aibă ca obiectiv crearea la nivel paneuropean a unui standard minim 
de protecție și nu înlocuirea normelor naționale existente. Prin urmare, statelor membre ar 
trebui să li se permită în mod expres să adopte dispoziții mai stricte.
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Amendamentul 258
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu prezenta directivă, 
statele membre:

(2) Normele minime ale prezentei 
directive nu împiedică statele membre să 
mențină sau să introducă dispoziții 
privind protecția datelor cu caracter 
personal care garantează un nivel de 
protecție mai ridicat. Cel puțin în 
conformitate cu prezenta directivă, statele 
membre:

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să aibă ca obiectiv crearea la nivel paneuropean a unui standard minim 
de protecție și nu înlocuirea normelor naționale existente. Prin urmare, statelor membre ar 
trebui să li se permită în mod expres să adopte dispoziții mai stricte. Trimitere la proiectul de 
aviz al Comisiei pentru afaceri juridice (JURI).

Amendamentul 259
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special dreptul acestora la protecția 
datelor cu caracter personal; precum și

eliminat

Or. de
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Amendamentul 260
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal; precum și

(a) protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal și a vieții private ale 
acestora; precum și

Or. pt

Amendamentul 261
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal; precum și

(a) protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și previne orice 
discriminare pe motive de gen, rasă sau 
origine etnică, religie sau credință, 
handicap sau boală, vârstă sau orientare 
sexuală; precum și

Or. pt

Amendamentul 262
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 263
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) se asigură că schimbul de date cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în cadrul Uniunii nu este 
limitat sau interzis din motive legate de 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu libera 
circulație a datelor prevăzută la articolul 
16 din TFUE. Libera circulație a datelor 
nu se aplică statelor membre care nu se 
obligă să adopte prezentul act legislativ.

Or. pt

Amendamentul 264
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) se asigură că schimbul de date cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în cadrul Uniunii nu este 
limitat sau interzis din motive legate de 
protecția prevăzută la litera (a).
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privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

Or. pt

Amendamentul 265
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică prelucrării 
datelor cu caracter personal, realizate 
integral sau parțial prin mijloace 
automatizate, precum și prelucrării prin 
alte mijloace decât cele automatizate a 
datelor cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidență a datelor sau 
care urmează să facă parte dintr-un sistem 
de evidență a datelor.

(2) Prezenta directivă se aplică prelucrării 
datelor cu caracter personal, realizate 
integral sau parțial prin mijloace 
automatizate, precum și prelucrării prin 
alte mijloace decât cele automatizate a 
datelor cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidență a datelor sau 
care urmează să facă parte dintr-un sistem 
de evidență a datelor. Directiva nu se 
aplică atunci când datele cu caracter 
personal sunt înregistrate în dosare sau 
seturi de dosare, care la rândul lor trebuie 
stocate și a căror evidență este ținută pe 
suport de hârtie.

Or. de

Amendamentul 266
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prelucrarea sau schimbul de date cu 
caracter personal între autoritățile 
competente din cadrul Uniunii necesită 
un temei juridic în cadrul dreptului 
Uniunii sau al statului membru. Prezenta 
directivă nu oferă ea însăși un astfel de 
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temei juridic.

Or. en

Justificare

Clarificare: Prelucrarea și schimbul de date cu caracter personal necesită în plus un temei 
juridic suplimentar. Prezenta directivă armonizează doar normele privind protecția datelor în 
asemenea cazuri.

Amendamentul 267
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul unei activități care nu intră în 
sfera dreptului Uniunii, în ceea ce privește, 
mai ales, securitatea națională;

(a) în cadrul unei activități care nu intră în 
sfera dreptului Uniunii;

Or. en

Justificare

Sensul sintagmei „securitate națională” diferă în funcție de statul membru. Din motive de 
claritate, ar trebui să se facă referire numai la sintagma „nu intră în sfera dreptului 
Uniunii”, pentru a se evita situația în care, din motive de securitate națională, statele membre 
ar putea solicita exceptarea de la prelucrarea datelor care ar trebui să intre sub incidența 
prezentei directive.

Amendamentul 268
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul unei activități care nu intră în 
sfera dreptului Uniunii, în ceea ce privește, 
mai ales, securitatea națională;

(a) în cadrul unei activități care nu intră în 
sfera dreptului Uniunii;
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Or. en

Justificare

Sensul sintagmei „securitate națională” diferă în funcție de statul membru. Din motive de 
claritate, ar trebui să se facă referire numai la sintagma „nu intră în sfera dreptului 
Uniunii”, pentru a se evita situația în care, din motive de securitate națională, statele membre 
ar putea solicita exceptarea de la prelucrarea datelor care ar trebui să intre sub incidența 
prezentei directive.

Amendamentul 269
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 270
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 271
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

O abordare globală privind protecția datelor înseamnă, de asemenea, includerea instituțiilor, 
organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 273
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

Or. de

Amendamentul 274
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 275
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată sau individualizată, în 
mod direct sau indirect, prin mijloace care 



AM\928472RO.doc 67/151 PE506.127v01-00

RO

cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, în special prin referire la un număr 
de identificare, la date de localizare, la 
identificatori online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

pot fi utilizate, cu o probabilitate 
rezonabilă, de operator sau de orice altă 
persoană fizică sau juridică, în special prin 
referire la un număr de identificare sau alt 
identificator unic, la date de localizare, la 
un identificator online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

Or. en

Amendamentul 276
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o bună protecție, este important ca termenii „date cu caracter personal” și 
„persoană vizată” să nu fie definiți prea restrictiv. Directiva ar trebui să se aplice în mod 
clar datelor care permit doar „individualizarea” și ar trebui să fie clar faptul că 
identificatorii online sau offline ar trebui să fie considerați în majoritatea cazurilor date cu 
caracter personal. Existența unor definiții cuprinzătoare ale termenilor„date cu caracter 
personal” și „persoană vizată” este importantă pentru o protecție a datelor rezistentă în 
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timp. Această definiție asigură coerența cu Regulamentul general privind protecția datelor.

Amendamentul 277
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „infracțiune” înseamnă și fapta care, 
în conformitate cu dreptul național, este 
pedepsită ca încălcare a normelor de 
drept de autoritățile administrative a căror 
decizie poate fi atacată și în fața unei 
instanțe cu competențe în materie penală;

Or. de

Justificare

Se inspiră din articolul 3 din Convenția UE privind asistența reciprocă.

Amendamentul 278
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „creare de profiluri” înseamnă orice 
formă de prelucrare automatizată prin 
care se urmărește evaluarea anumitor 
aspecte personale legate de persoana 
fizică vizată sau efectuarea de analize sau 
previziuni în legătură, în special, cu 
situația economică a persoanei fizice, 
locul în care se află, starea sa de sănătate, 
preferințele personale, încrederea de care 
se bucură sau comportamentul acesteia;

Or. en
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Amendamentul 279
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „creare de profiluri” înseamnă o 
metodă de prelucrare automată a datelor 
care constă în categorisirea unui individ, 
în special în scopul adoptării unor decizii 
referitoare la respectivul individ sau 
pentru a efectua analize sau previziuni în 
legătură cu preferințele, comportamentul 
și atitudinile personale;

Or. pt

Amendamentul 280
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „restricționarea prelucrării” înseamnă 
marcarea datelor cu caracter personal 
stocate, cu scopul de a limita prelucrarea 
viitoare a acestora;

4. „blocare” înseamnă marcarea datelor cu 
caracter personal stocate, cu scopul de a
limita prelucrarea viitoare a acestora;

Or. de

Amendamentul 281
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă distrugerea, pierderea, 
modificarea accidentală sau ilegală, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate în alt 
mod;

Or. en

Amendamentul 282
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă distrugerea, pierderea, 
modificarea accidentală sau ilegală, 
divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate în alt 
mod;

Or. en

Justificare

Nu este importantă cauza care a dus la încălcarea securității datelor cu caracter personal. 
Dacă nu este o încălcare a securității, acest lucru se poate întâmpla și din greșeală, 
neglijență sau din alte motive. 

Amendamentul 283
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

14. „autorități competente” înseamnă orice 
autoritate publică abilitată în conformitate 
cu legislația din fiecare stat membru în 
vederea prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor;

Or. pt

Amendamentul 284
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „marcare” înseamnă marcarea unor 
date cu caracter personal stocate, fără a 
avea ca scop limitarea prelucrării viitoare 
a acestora;

Or. nl

Justificare

Aliniază textul propunerii de directivă cu cel al Deciziei-cadru privind protecția datelor 
[articolul 2 litera (j)]. Articolul 16 stabilește obligativitatea controlorilor de a marca datele. 
Totuși, termenul „marcare” nu este definit. Prezentul amendament îndreaptă această 
omisiune.

Amendamentul 285
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „protecția datelor începând cu 
momentul conceperii” înseamnă
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integrarea protecției datelor în întregul 
ciclu de viață al tehnologiei, de la faza 
inițială de concepere până la lansarea, 
utilizarea și retragerea sa definitivă de pe 
piață;

Or. es

Justificare

Acest amendament adaugă o definiție a protecției datelor începând cu momentul conceperii, 
întrucât este un concept menționat în directivă.

Amendamentul 286
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15b. „protecția implicită a datelor” 
înseamnă setarea opțiunilor de 
confidențialitate legate de servicii și 
produse în așa fel încât să fie conformă 
cu principiile generale în materie de 
protecție a datelor, și anume transparența, 
limitarea la minimum a datelor, limitarea 
scopului, integritatea datelor, limitarea la 
minimum a perioadelor de stocare a 
datelor, raza de acțiune a persoanelor 
vizate și responsabilizarea;

Or. es

Justificare

Acest amendament adaugă o definiție a protecției implicite a datelor, întrucât este un concept 
menționat în directivă.

Amendamentul 287
Axel Voss
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Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „anonimizare” înseamnă 
modificarea datelor cu caracter personal 
astfel încât informațiile să nu mai poată fi 
atribuite unei persoane fizice identificate 
sau identificabile sau să poată fi atribuite 
acesteia numai cu eforturi disproporționat 
de mari în materie de timp, costuri și 
resurse umane;

Or. de

Amendamentul 288
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15b. „sisteme de informații ale Uniunii 
Europene” sunt doar acele sisteme de 
informații care au fost constituite, în 
temeiul capitolului 4 sau 5 partea a treia 
titlul V din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene sau în temeiul 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene;

Or. de

Amendamentul 289
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15c. „consimțământul persoanei vizate” 
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înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, 
prin care persoana vizată acceptă, printr-
o declarație sau printr-o acțiune pozitivă 
fără echivoc, ca datele sale cu caracter 
personal să fie prelucrate;

Or. de

Justificare

Amendamentul introduce consimțământul persoanei vizate în limite reduse. Chiar dacă, în 
principiu, nu poate exista picior de egalitate între cetățean și stat, consimțământul poate servi 
în anumite cazuri ca motiv de justificare, de exemplu, în cazul testelor ADN.

Amendamentul 290
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15d. „autoritate competentă” înseamnă 
orice autoritate publică abilitată în 
vederea prevenirii pericolelor, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor, inclusiv instituțiile, 
organismele, oficiile și agențiile Uniunii 
Europene;

Or. de

Amendamentul 291
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prelucrate în conformitate cu 
dispozițiile, în mod corect, inteligibil și 
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verificabil; 

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 292
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Asemănător cu amendamentul echivalent la propunerea de Regulament general privind 
protecția datelor.

Amendamentul 293
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 294
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prelucrate în mod corect și în 
conformitate cu dispozițiile legale și în 
mod transparent în ceea ce privește 
persoana vizată;

Or. en

Amendamentul 295
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și nu trebuie 
prelucrate ulterior într-un mod 
incompatibil cu aceste scopuri;

(b) colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și nu trebuie utilizate
ulterior în alt scop, chiar dacă acesta este 
compatibil, decât dacă acest lucru este 
prevăzut de lege;

Or. pt

Amendamentul 296
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să fie adecvate și pertinente și limitate 
la nivelul minim necesar în ceea ce 
privește scopurile pentru care sunt 
prelucrate; ele pot fi prelucrate numai 
dacă prelucrarea anonimizată nu este 
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suficientă pentru scopul respectiv.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 297
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să fie adecvate, relevante și pe cât 
posibil limitate la scopurile în care sunt 
prelucrate;

Or. en

Amendamentul 298
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să fie adecvate, relevante și limitate la 
minimul necesar în ceea ce privește 
scopurile în care sunt prelucrate; aceste 
date sunt prelucrate dacă și în măsura în 
care scopurile nu au putut fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații care nu 
implică date cu caracter personal; datele 
deținute de entități private sau de alte 
autorități publice sunt accesate numai 
pentru anchetarea sau urmărirea penală 
a infracțiunilor în conformitate cu 
cerințele de necesitate și proporționalitate 
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care urmează a fi stabilite de fiecare stat 
membru în dreptul său intern, sub rezerva 
dispozițiilor relevante ale dreptului 
Uniunii Europene sau ale dreptului 
internațional public și, în special, a 
dispozițiilor CEDO, astfel cum au fost 
interpretate de către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului;

Or. en

Justificare

Clarificare importantă pentru a reduce diferențele dintre Directiva privind protecția datelor 
și Regulamentul general privind protecția datelor și pentru a asigura reglementarea unui 
transfer de date cu caracter personal din domeniul de aplicare al regulamentului în domeniul 
de aplicare al directivei.

Amendamentul 299
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să fie adecvate, relevante și limitate la 
minimul necesar în ceea ce privește 
scopurile în care sunt prelucrate; acestea 
sunt prelucrate dacă și în măsura în care 
scopul nu a putut fi realizat prin mijloace 
mai puțin intruzive; 

Or. en

Amendamentul 300
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că datele cu caracter personal care 
sunt inexacte, având în vedere scopurile 
pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau 
rectificate fără întârziere;

Or. en

Amendamentul 301
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 302
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 303
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 304
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 305
Axel Voss
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Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 306
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrate sub responsabilitatea și 
răspunderea operatorului, care asigură și 
poate demonstra conformitatea fiecărei 
operațiuni de prelucrare cu dispozițiile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 307
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrate sub responsabilitatea și 
răspunderea operatorului, care asigură și 
poate demonstra conformitatea fiecărei 
operațiuni de prelucrare cu dispozițiile 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.
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Or. en

Justificare

Amendament în conformitate cu proiectul de raport referitor la Regulamentul privind 
protecția datelor.

Amendamentul 308
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrate în așa fel încât să se 
permită în mod eficient persoanei vizate 
să își exercite drepturile menționate la 
articolele 10-17.

Or. en

Justificare

Amendament în conformitate cu proiectul de raport referitor la Regulamentul privind 
protecția datelor.

Amendamentul 309
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) accesate de sau puse doar la 
dispoziția personalului autorizat în mod 
corespunzător al autorităților competente, 
care au nevoie de ele în exercitarea 
atribuțiilor lor, fiind totodată necesară 
punerea în aplicare a unei politici 
riguroase de gestionare a profilurilor 
utilizatorilor.

Or. pt
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Amendamentul 310
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele prelucrate inițial pentru alte 
scopuri decât cele prevăzute la articolul 1 
alineatul (1) pot fi folosite numai în 
scopuri de prevenire, investigare, 
identificare sau urmărire penală a 
infracțiunilor cu condiția ca acestea să fie 
prelucrate în temeiul unui temei juridic 
valabil care să ofere suficiente garanții 
persoanei vizate. 

Or. en

Amendamentul 311
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri pentru ca 
autoritățile competente să poată avea 
acces la datele cu caracter personal 
prelucrate inițial în alte scopuri decât cele 
menționate la articolul 1 alineatul (1) 
numai dacă sunt autorizate în mod 
specific în conformitate cu legislația 
Uniunii sau națională care trebuie să 
îndeplinească criteriile prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1a) și să specifice că:
(a) accesul este permis doar personalului 
autorizat în acest sens al autorităților 
competente în exercitarea sarcinilor lor în 
situația în care, într-un caz specific, 
autoritatea competentă demonstrează că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
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este necesară și proporțională pentru 
prevenirea, identificarea, investigarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
pentru executarea pedepselor de natură 
penală;
(b) cererile de acordare a accesului 
trebuie să fie făcute în scris, să fie 
argumentate și să menționeze temeiul 
juridic al cererii; și
(c) cererea scrisă trebuie să fie 
documentată; și
(d) sunt implementate garanții adecvate 
pentru a asigura protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Aceste garanții nu aduc 
atingere condițiilor specifice de accesare a 
datelor cu caracter personal și sunt 
complementare acestora, ca, de exemplu, 
autorizarea judecătorească în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 312
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal care inițial au 
fost colectate în alt scop pot fi utilizate 
numai pentru prevenirea, investigarea și 
identificarea infracțiunilor și urmărirea 
penală a infractorilor pe baza unui 
instrument legal care oferă garanții 
corespunzătoare pentru protecția vieții 
private a persoanei vizate.

Or. nl
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Justificare

Utilizarea datelor în alt scop necesită un temei juridic adecvat în legislația națională.

Amendamentul 313
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Limite temporale pentru stocare și 

reexaminare
(1) Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru a asigura ștergerea de 
către autoritățile competente a datelor 
prelucrate în conformitate cu prezenta 
directivă în cazul în care acestea nu mai 
sunt necesare pentru scopurile în care au 
colectate și ulterior prelucrate.
(2) Statele membre prevăd dispoziții 
pentru ca autoritățile competente să 
instaleze mecanismele necesare care să 
asigure stabilirea de limite de timp pentru 
ștergerea datelor cu caracter personal și 
pentru o reexaminare periodică a 
necesității stocării acestor date, inclusiv 
prin fixarea unor perioade de stocare 
diferite pentru diferite categorii de date cu 
caracter personal. Se adoptă măsuri 
procedurale pentru a asigura respectarea 
acestor limite de timp și intervale pentru 
reexaminarea periodică.

Or. pt

Amendamentul 314
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Distincția între diferitele categorii de 

persoane vizate
(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, în măsura posibilului, 
operatorul face distincție clară între 
datele cu caracter personal ale diferitelor 
categorii de persoane vizate, precum:
(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit 
sau că urmează să săvârșească o 
infracțiune;
(b) persoane condamnate pentru 
comiterea unei infracțiuni;
(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;
(d) părți terțe la infracțiune, ca de 
exemplu persoane care ar putea fi 
chemate să depună mărturie în cadrul 
anchetelor legate de infracțiuni sau în 
cadrul procedurilor penale ulterioare sau 
persoane care pot oferi informații cu 
privire la infracțiuni sau persoane care 
sunt în legătură sau asociate cu 
persoanele menționate la literele (a) și
(b); sau
(e) persoane care nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile menționate mai 
sus.

Or. nl

Amendamentul 315
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Distincția între diferitele categorii de 

persoane vizate
(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, în măsura posibilului, 
operatorul face distincție clară între 
datele cu caracter personal ale diferitelor 
categorii de persoane vizate, precum:
(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit 
sau că urmează să săvârșească o 
infracțiune;
(b) persoane condamnate pentru 
comiterea unei infracțiuni;
(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;
(d) părți terțe la infracțiune, ca de 
exemplu persoane care ar putea fi 
chemate să depună mărturie în cadrul 
anchetelor legate de infracțiuni sau în 
cadrul procedurilor penale ulterioare sau 
persoane care pot oferi informații cu 
privire la infracțiuni sau persoane care 
sunt în legătură sau asociate cu 
persoanele menționate la literele (a) și 
(b); precum și
(e) persoane care nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile menționate mai 
sus.

Or. de

Amendamentul 316
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Distincția între diferitele categorii de 

persoane vizate
(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, în măsura posibilului, 
operatorul face distincție clară între 
datele cu caracter personal ale diferitelor 
categorii de persoane vizate, precum:
(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit 
sau că urmează să săvârșească o 
infracțiune;
(b) persoane condamnate pentru 
comiterea unei infracțiuni;
(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;
(d) părți terțe la infracțiune, ca de 
exemplu persoane care ar putea fi 
chemate să depună mărturie în cadrul 
anchetelor legate de infracțiuni sau în 
cadrul procedurilor penale ulterioare sau 
persoane care pot oferi informații cu 
privire la infracțiuni sau persoane care 
sunt în legătură sau asociate cu 
persoanele menționate la literele (a) și 
(b); și
(e) persoane care nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile menționate mai 
sus.

Or. en

Amendamentul 317
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, în măsura posibilului, 
operatorul face distincție clară între 
datele cu caracter personal ale diferitelor 
categorii de persoane vizate, precum:

eliminat

(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit 
sau că urmează să săvârșească o 
infracțiune;
(b) persoane condamnate pentru 
comiterea unei infracțiuni;
(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;
(d) părți terțe la infracțiune, ca de 
exemplu persoane care ar putea fi 
chemate să depună mărturie în cadrul 
anchetelor legate de infracțiuni sau în 
cadrul procedurilor penale ulterioare sau 
persoane care pot oferi informații cu 
privire la infracțiuni sau persoane care 
sunt în legătură sau asociate cu 
persoanele menționate la literele (a) și 
(b); precum și
(e) persoane care nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile menționate mai 
sus.

Or. de

Justificare

Nu rezultă necesitatea obligațiilor generale de diferențiere și clasificare, punerea în aplicare 
a acestora pare incertă, iar sarcinile birocratice și costurile aferente acesteia par să fie 
considerabile. Lipsește o ordonanță privind consecințele juridice, însă dezbaterea privind 
consecințele juridice care ar trebui asociate cu diferențierea rămâne deschisă.

Amendamentul 318
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, în măsura posibilului,
operatorul face distincție clară între datele 
cu caracter personal ale diferitelor categorii 
de persoane vizate, precum:

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul face o distincție 
clară între datele cu caracter personal ale 
diferitelor categorii de persoane vizate, 
precum:

Or. en

Amendamentul 319
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, în măsura posibilului,
operatorul face distincție clară între datele 
cu caracter personal ale diferitelor categorii 
de persoane vizate, precum:

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul face o distincție 
clară între datele cu caracter personal ale 
diferitelor categorii de persoane vizate, 
precum:

Or. en

Amendamentul 320
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit
sau că urmează să săvârșească o 
infracțiune; 

(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit
o infracțiune; 

Or. pt
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Amendamentul 321
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;

(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza unor 
indicii concrete, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;

Or. pt

Amendamentul 322
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;

(c) victime ale unor infracțiuni;

Or. pt

Amendamentul 323
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) părți terțe la infracțiune, ca de exemplu 
persoane care ar putea fi chemate să

(d) părți terțe la infracțiune, ca de exemplu 
persoane care ar putea fi chemate să 
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depună mărturie în cadrul anchetelor legate 
de infracțiuni sau în cadrul procedurilor 
penale ulterioare sau persoane care pot 
oferi informații cu privire la infracțiuni sau 
persoane care sunt în legătură sau asociate 
cu persoanele menționate la literele (a) și 
(b); și

depună mărturie în cadrul anchetelor legate 
de infracțiuni sau în cadrul procedurilor 
penale ulterioare sau persoane care pot 
oferi informații cu privire la infracțiuni sau 
persoane care sunt în legătură sau asociate 
cu persoanele menționate la literele (a) și 
(b);

Or. en

Amendamentul 324
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) părți terțe la infracțiune, ca de 
exemplu persoane care ar putea fi chemate 
să depună mărturie în cadrul anchetelor 
legate de infracțiuni sau în cadrul 
procedurilor penale ulterioare sau 
persoane care pot oferi informații cu 
privire la infracțiuni sau persoane care 
sunt în legătură sau asociate cu 
persoanele menționate la literele (a) și (b); 
și

(d) persoane care ar putea fi chemate să 
depună mărturie în cadrul anchetelor legate 
de infracțiuni sau în cadrul procedurilor 
penale ulterioare;

Or. en

Amendamentul 325
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) persoane care pot oferi informații 
despre unele infracțiuni;

Or. en
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Amendamentul 326
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) persoane aflate în legătură sau 
asociate cu una din persoanele 
menționate la literele (a) și (b); și

Or. en

Amendamentul 327
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) persoane care nu se încadrează în 
niciuna dintre categoriile menționate mai 
sus.

eliminat

Or. en

Amendamentul 328
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Autorizare

(1) Statele membre prevăd obligativitatea 
operatorului de a menține un sistem de 
autorizare care să respecte cerințele de 
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prudență și proporționalitate:
(2) Datele cu caracter personal se 
prelucrează numai de către persoane care 
au fost autorizate în acest scop de 
operator în ceea ce privește executarea 
corespunzătoare a sarcinii acestora și în 
limitele autorizației.
(3) Autorizația include descrierea clară a 
modalităților în care persoana în cauză
este autorizată să prelucreze datele și 
elementele sarcinii pentru a cărei 
executare urmează să se efectueze 
prelucrarea.

Or. nl

Justificare

Cu ajutorul autorizațiilor se poate asigura că datele cu caracter personal utilizate în 
investigații și urmăriri penale sunt prelucrate numai de persoane autorizate de operator să le 
proceseze în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor lor. Limitarea cercului de 
persoane care au acces la datele cu caracter personal este de preferat diferențierii între 
categoriile persoanelor în cauză.

Amendamentul 329
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre limitează accesul la 
datele cu caracter personal la un grup 
restrâns de persoane autorizate în mod 
corespunzător. 

Or. en

Amendamentul 330
Cornelia Ernst
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre prevăd norme 
specifice privind consecințele acestei 
clasificări pe categorii, ținând seama de 
scopurile diferite pentru care sunt 
colectate datele. Aceste norme specifice 
includ condițiile de colectare a datelor, 
termenele de păstrare, eventualele limitări 
ale dreptului de acces și ale dreptului la 
informații ale persoanei vizate și 
modalitățile de acces la date pentru 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 331
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre prevăd norme 
specifice privind consecințele acestei
clasificări pe categorii, ținând seama de 
scopurile diferite pentru care sunt 
colectate datele, și prevăd garanții 
specifice privind persoanele care nu sunt 
suspecte sau nu au fost condamnate 
pentru o infracțiune. Aceste norme 
specifice includ condițiile de colectare a 
datelor, termenele de păstrare, eventualele 
limitări ale dreptului de acces și ale 
dreptului la informații ale persoanei 
vizate și modalitățile de acces la date 
pentru autoritățile competente.

Or. en
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Justificare

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Amendamentul 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Categoriile de persoane vizate 
menționate la literele (c), (d) și (f) de la 
primul paragraf, adică datele referitoare 
la persoane care nu sunt suspecte, în 
special la copii, fac obiectul unor condiții 
și garanții specifice care să asigure că 
aceste date sunt utilizate în mod 
proporțional și să prevadă perioade de 
stocare mult mai limitate și revizuiri 
periodice ale necesității de păstrare a 
acestor date.

Or. pt

Amendamentul 333
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate de persoane autorizate în mod 
corespunzător de către autoritatea 
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responsabilă în scopul îndeplinirii corecte 
a sarcinilor care le revin și doar pe durata 
în care este acordată autorizația.

Or. en

Amendamentul 334
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Autorizația cuprinde o descriere 
completă a sarcinilor și etapelor aferente 
operațiunii de prelucrare pentru care 
persoanele în cauză sunt autorizate.

Or. en

Amendamentul 335
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Precizie factuală

Or. de

Amendamentul 336
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 337
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că, pe cât 
posibil, se face distincție, atunci când se 
prelucrează date electronice privind 
implicarea indivizilor în altă calitate decât 
suspecți în planificarea și comiterea 
infracțiunilor grave, între date care fac 
obiectul prelucrării în funcție de gradul de 
precizie și de fiabilitate.

Or. nl

Justificare

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Amendamentul 338
Jan Mulder
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre prevăd garanții
specifice pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal în ceea ce privește 
persoanele care nu au fost condamnate 
penal sau în privința cărora nu există 
motive întemeiate să se creadă că au 
săvârșit infracțiuni de natură penală.

Or. en

Amendamentul 339
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autoritățile competente se asigură că 
nu se transmit sau se pun la dispoziție
date cu caracter personal care sunt 
inexacte, incomplete sau nu mai sunt 
actuale. În acest scop, ele stabilesc ca 
autoritățile competente să verifice 
calitatea datelor cu caracter personal 
înainte de transmiterea sau punerea lor la 
dispoziție dacă acest lucru este posibil în 
practică. La fiecare transmitere de date se 
adaugă, dacă este posibil, informații care 
să permită statului membru beneficiar să 
aprecieze exactitatea, caracterul complet, 
actualitatea și fiabilitatea datelor. În cazul 
transferului de date cu caracter personal 
nesolicitate anterior, autoritatea 
destinatară verifică de îndată dacă datele 
respective sunt necesare în scopul în care 
au fost transferate.
În cazul în care se constată transferul 
unor date inexacte sau transferul unor 
date în mod ilegal, acest lucru trebuie 
comunicat de îndată destinatarului. 
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Destinatarul are obligația de a corecta 
sau șterge datele imediat în temeiul 
alineatului (1) și al articolului 15, 
respectiv al articolului 16.

Or. de

Justificare

Textul propus se inspiră din articolul 8 din Decizia-cadru 2008/977/JAI și prevede interdicția 
care se aplică transferului efectiv de date inexacte.

Amendamentul 340
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că datele cu 
caracter personal inexacte, incomplete 
sau care nu mai sunt actualizate nu sunt 
transferate sau puse la dispoziție și că se 
face distincție între datele cu caracter 
personal bazate pe fapte și datele cu 
caracter personal bazate pe evaluări 
personale. În acest scop, autoritățile 
competente verifică calitatea datelor cu 
caracter personal înainte de a fi 
transferate sau puse la dispoziție. În 
măsura în care acest lucru este posibil, la 
fiecare transfer de date, se adaugă 
informațiile disponibile care permit 
statului membru destinatar să evalueze 
gradul de exactitate, de exhaustivitate, de 
actualitate și de fiabilitate a datelor. În 
absența unei solicitări din partea unei 
autorități competente, datele cu caracter 
personal nu sunt transferate, în special 
datele deținute inițial de entități private.

Or. en
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Justificare

Obligația de a face distincția între categoriile de date în funcție de gradul de fiabilitate și de 
exactitate al acestora nu trebuie condiționată. Acest lucru este foarte important în contextul 
schimbului de informații între serviciile de aplicare a legii – informațiile ar putea fi utilizate 
departe de sursa lor, astfel încât este important să se indice nivelul de fiabilitate pentru a se 
evita situațiile în care se iau măsuri pe baza înțelegerii eronate a fiabilității unei informații. A 
se vedea avizul AEPD, punctele 355-358.

Amendamentul 341
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că, pe cât 
posibil, în cadrul prelucrării datelor 
menționate la alineatul (1) se face 
distincție între datele cu caracter personal 
bazate pe fapte și datele cu caracter 
personal bazate pe evaluări personale.

Or. nl

Justificare

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Amendamentul 342
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
În cazul în care se constată transmiterea 
unor date inexacte sau transmiterea unor 
date în mod ilegal, acest lucru trebuie să 
fie comunicat de îndată destinatarului. 
Destinatarul are obligația de a corecta 
datele imediat în temeiul articolului 15 
alineatul (1) sau de a le șterge în temeiul 
articolului 16.

Or. en

Amendamentul 343
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Legalitatea prelucrării

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora prelucrarea datelor cu caracter 
personal este conformă dispozițiilor legale 
doar în cazul în care și în măsura în care 
prelucrarea este necesară:
(a) pentru îndeplinirea unei sarcini de 
către o autoritate competentă, conform 
legislației, în scopurile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1); sau
(b) pentru respectarea unei obligații 
legale care îi revine operatorului; sau
(c) pentru protejarea intereselor vitale ale 
persoanei vizate sau ale altei persoane; 
sau
(d) pentru prevenirea unei amenințări 
imediate și grave la adresa siguranței 
publice.
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Or. de

Amendamentul 344
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora prelucrarea datelor cu caracter 
personal este conformă dispozițiilor legale 
doar în cazul în care și în măsura în care
prelucrarea este necesară:

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora prelucrarea datelor cu caracter 
personal este conformă dispozițiilor legale 
doar în cazul în care și în măsura în care 
prelucrarea este necesară pentru executarea 
unei sarcini de către o autoritate 
competentă, conform legislației Uniunii 
sau naționale, în scopurile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) și dacă prelucrarea 
ulterioară nu este incompatibilă cu aceste 
scopuri.

(a) pentru executarea unei sarcini de către 
o autoritate competentă, conform 
legislației, în scopurile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1); sau

(b) pentru respectarea unei obligații 
legale care îi revine operatorului; sau
(c) pentru a proteja interesele vitale ale 
persoanei vizate sau ale altei persoane; 
sau
(d) pentru prevenirea unei amenințări 
imediate și grave la adresa siguranței 
publice.

Or. en

Amendamentul 345
Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru protejarea interesului public 
de amenințarea rețelelor ilegale active, ca 
de exemplu dopaj, meciuri aranjate sau 
spălare de bani.

Or. en

Amendamentul 346
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru prevenirea și identificarea 
infracțiunilor.

Or. it

Justificare

Necesitatea protejării intereselor persoanei vizate trebuie comparate cu interesul public 
privind menținerea securității și protejarea economiei legale.

Amendamentul 347
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prelucrarea ulterioară în scopuri 

incompatibile
(1) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative care să permită prelucrarea 
ulterioară în scopuri incompatibile în 
cazul în care o astfel de prelucrare este 
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strict necesară:
(a) pentru respectarea unei obligații 
legale care îi revine operatorului; sau
(b) pentru protejarea intereselor vitale ale 
persoanei vizate sau ale unei alte 
persoane; sau
(c) pentru prevenirea unei amenințări 
imediate și grave la adresa siguranței 
publice.
(2) Măsurile legislative menționate la 
alineatul (1) prevăd:
(a) o evaluare individuală, ținând seama 
de toate circumstanțele relevante ale 
cazului respectiv; și
(b) garanții adecvate pentru drepturile 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 348
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Legalitatea prelucrării; Scopul

(1) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal este legală numai dacă respectă 
principiile de mai jos.
(2) Datele cu caracter personal pot fi 
colectate de către autoritățile competente 
în cadrul activității lor în scopuri 
specifice, explicite și legitime. Scopurilor 
legitime servesc în special colectările de 
date:
(a) pentru îndeplinirea unei sarcini de 
către o autoritate competentă, conform 
legislației, în scopurile prevăzute la 
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articolul 1 alineatul (1);
(b) pentru respectarea unei obligații 
legale care îi revine operatorului;
(c) cu consimțământul persoanei vizate în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal în cauză în vederea 
urmăririi unuia sau mai multor obiective 
identificate în mod clar;
(d) pentru protejarea intereselor legitime 
ale persoanei vizate;
(e) pentru protejarea intereselor legitime 
ale altei persoane, cu excepția cazului în 
care interesul legitim al persoanei vizate 
privind excluderea prelucrării primează 
în mod evident; sau
(f) pentru prevenirea unui pericol pentru 
siguranța publică.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal trebuie să corespundă scopului 
pentru care acestea sunt colectate. 
Prelucrarea suplimentară într-un alt scop 
este permisă în măsura în care aceasta:
(a) servește unor scopuri legitime 
[alineatul (2)]; sau
(b) este necesar pentru acest scop 
suplimentar; sau
(c) este compatibilă cu scopurile pentru 
care s-au colectat datele.
(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate în scopuri istorice, statistice 
sau științifice, cu condiția ca statele 
membre să prevadă garanții adecvate, 
cum ar fi anonimizarea datelor.

Or. de

Justificare

Amendamentul se inspiră din articolul 3 din Decizia-cadru 2008/977/JAI și prezintă scopul în 
detaliu. Alineatul (4) permite prelucrarea datelor în scopul cercetării prin asigurarea 
aceluiași nivel de protecție a persoanei vizate. O astfel de reglementare lipsește din proiectul 
COM de directivă al Comisiei. În acest scop servește și introducerea datelor anonimizate în 
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cadrul articolului 3 În plus, se reintroduce posibilitatea de acordare a consimțământului.

Amendamentul 349
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Statele membre interzic prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale altor 
persoane decât cele menționate la 
alineatul (1) în cazul în care asemenea 
prelucrare se realizează în scopuri 
preventive sau în vederea obținerii de date 
disponibile pentru eventuale utilizări 
ulterioare, exceptând cazul în care:
(a) prelucrarea este indispensabilă pentru 
un scop legitim, bine definit și specific; 
(b) prelucrarea este strict limitată la o 
perioadă care nu depășește timpul necesar 
pentru operațiunea specifică de 
prelucrare a datelor; 
(c) orice altă utilizare ulterioară în alte 
scopuri este interzisă;
(d) operatorul este în măsură să 
demonstreze îndeplinirea criteriilor 
prevăzute la literele (a) și (b) ale 
prezentului alineat; și
(e) scopul nu poate fi atins prin mijloace 
mai puțin intruzive.

Or. en

Amendamentul 350
Dimitrios Droutsas

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)



PE506.127v01-00 108/151 AM\928472RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prelucrarea ulterioară

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora datele cu caracter personal 
pot fi prelucrate ulterior în alt scop 
prevăzut la articolul 1 alineatul (1) și care 
nu este compatibil cu scopurile pentru 
care datele au fost colectate inițial doar 
dacă și în măsura în care o astfel de 
prelucrare ulterioară este necesară și 
proporțională într-o societate 
democratică, iar legislația Uniunii sau 
cea națională impune în mod specific 
acest lucru. Înainte de orice prelucrare, 
statul membru consultă administratorul 
responsabil de protecția datelor și 
efectuează o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor.
(2) În plus față de cerințele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1a), legislația 
Uniunii sau cea națională care 
autorizează prelucrarea ulterioară, astfel 
cum este menționat la alineatul (1), 
cuprinde dispoziții explicite și detaliate cel 
puțin cu privire la:
(a) scopurile și mijloacele specifice ale 
respectivei prelucrări;
(b) faptul că accesul este permis doar 
pentru personalul autorizat în acest sens 
al autorităților competente în exercitarea 
sarcinilor lor atunci când, într-un caz 
specific, există motive rezonabile pentru a 
crede că prelucrarea datelor cu caracter 
personal va contribui în mod substanțial 
la prevenirea, identificarea, investigarea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor sau 
la executarea pedepselor de natură 
penală; și
(c) stabilirea unor garanții adecvate, cu 
scopul de a asigura protecția drepturilor 
și libertăților fundamentale în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 



AM\928472RO.doc 109/151 PE506.127v01-00

RO

personal.
Statele membre pot solicita ca accesul la 
datele cu caracter personal să facă 
obiectul unor condiții suplimentare, cum 
ar fi autorizarea judiciară, în 
conformitate cu legislația lor națională.
(3) Statele membre, pot, de asemenea, 
permite prelucrarea ulterioară în scopuri 
istorice, statistice sau științifice, cu 
condiția instituirii unor garanții adecvate, 
cum ar fi anonimizarea datelor.

Or. en

Amendamentul 351
Dimitrios Droutsas

Propunere de directivă
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Diferite categorii de persoane vizate

(1) Satele membre prevăd măsuri ca, 
pentru scopurile prevăzute la articolul 1 
alineatul (1), autoritățile competente să 
poată prelucra doar datele cu caracter 
personal ale diferitelor categorii de 
persoane vizate după cum urmează:
(a) persoane în privința cărora există 
motive serioase să se creadă că au săvârșit 
sau că urmează să săvârșească o 
infracțiune;
(b) persoane condamnate pentru o 
infracțiune;
(c) victime ale unei infracțiuni sau 
persoane în privința cărora, în baza 
anumitor fapte, există motive să se creadă 
că persoanele respective ar putea fi 
victimele unei infracțiuni;
(d) părți terțe la infracțiune, ca de 
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exemplu persoane care ar putea fi 
chemate să depună mărturie în cadrul 
anchetelor legate de infracțiuni sau în 
cadrul procedurilor penale ulterioare sau 
persoane care pot oferi informații cu 
privire la infracțiuni sau persoane care 
sunt în legătură sau asociate cu una 
dintre persoanele menționate la 
literele (a) și (b);
(2) Datele cu caracter personal privind 
alte persoane vizate decât cele menționate 
la alineatul (1) pot fi prelucrate doar:
(a) în măsura în care acest lucru este 
necesar pentru investigarea sau 
urmărirea penală a unei infracțiuni 
specifice în vederea evaluării relevanței 
datelor referitor la una dintre categoriile 
indicate la alineatul (1); sau
(b) în cazurile în care prelucrarea este 
indispensabilă în scopuri specifice de 
prevenire sau în scopuri de analiză a 
infracțiunilor, dacă și în măsura în care 
acest scop este legitim, bine definit și 
specific, iar prelucrarea este strict limitată 
la evaluarea relevanței datelor pentru una 
dintre categoriile indicate la alineatul (1). 
Acest lucru este revizuit în mod regulat 
cel puțin o dată la șase luni, orice altă 
utilizare ulterioară fiind interzisă.
(3) Statele membre prevăd măsuri pentru 
aplicarea de limitări și garanții 
suplimentare, în conformitate cu 
dispozițiile legale naționale, în ceea ce 
privește prelucrarea ulterioară a datelor 
cu caracter personal referitoare la 
persoanele vizate menționate la 
alineatul (1) literele (c) și (d).

Or. en

Amendamentul 352
Axel Voss
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Propunere de directivă
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Specificul datelor cu caracter personal 

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 353
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Stabilirea de termene pentru ștergere și 

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

Or. de

Justificare

Completarea o constituie articolul 5 care este preluat întocmai din Decizia-
cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 354
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre interzic prelucrarea 
datelor cu caracter personal care dezvăluie 
rasa sau originea etnică, opiniile politice, 
religia sau convingerile, apartenența la un 
sindicat, a datelor genetice sau a datelor 

(1) Statele membre interzic prelucrarea 
datelor cu caracter personal care dezvăluie 
rasa sau originea etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice sau
apartenența la un sindicat, a datelor 
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privind sănătatea sau viața sexuală. genetice sau a datelor privind sănătatea sau 
viața sexuală, cu excepția cazului în care.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 355
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre interzic prelucrarea 
datelor cu caracter personal care dezvăluie 
rasa sau originea etnică, opiniile politice, 
religia sau convingerile filozofice, 
orientarea sexuală sau identitatea de gen, 
apartenența și activitățile de sindicat, a 
datelor genetice sau a datelor privind 
sănătatea sau viața sexuală.

Or. en

Justificare

Lista inițială de categorii este prea limitată. Aliniere la regulament.

Amendamentul 356
Carlos Coelho

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

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

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

Or. pt

Amendamentul 357
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrarea este permisă printr-o lege 
care oferă garanții adecvate;

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

Or. de

Amendamentul 358
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 359
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest de persoana 
vizată, cu condiția ca acestea să fie 
relevante și de strictă necesitate pentru 
scopul urmărit.

Or. pt

Amendamentul 360
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 
privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

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

Or. de

Justificare

Revizuirea efectuată la acest articol revine la textul Deciziei-cadru (2008/977/JAI). Crearea 
de profiluri este permisă în continuare la fel ca înainte numai în condiții stricte, chiar și în 
cazul abaterii de la principiul interdicției.
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Amendamentul 361
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată 
a datelor cu caracter personal care au ca 
scop evaluarea anumitor aspecte 
personale privind persoana vizată, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
permis de un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic pentru persoana vizată sau 
care afectează în mod semnificativ 
persoana vizată și care se bazează pe 
crearea de profiluri, cu excepția cazului în 
care acest lucru este permis de un act 
legislativ care prevede, de asemenea, 
măsuri de protejare a intereselor legitime 
ale persoanei vizate, inclusiv dreptul de a 
primi informații inteligibile referitoare la 
logica utilizată în crearea profilului, 
precum și dreptul de a obține o intervenție 
umană, precum și o explicație cu privire 
la decizia luată în urma unei astfel de 
intervenții.

Or. en

Justificare

Persoanele care fac obiectul creării de profiluri ar trebui să fie informate în legătură cu acest 
lucru și să primească informații inteligibile referitoare la logica utilizată în crearea 
profilului.

Amendamentul 362
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
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vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 
privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează pe prelucrarea automată, parțială 
sau integrală, a datelor cu caracter 
personal care au ca scop evaluarea 
anumitor aspecte personale privind 
persoana vizată, cu excepția cazului în care 
acest lucru este permis de un act legislativ 
care prevede, de asemenea, măsuri de 
protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 363
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 
privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

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

Or. en

Justificare

Măsurile privind crearea de profiluri care pot avea un efect negativ asupra persoanei vizate 
ar trebui să includă întotdeauna un element uman.
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Amendamentul 364
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 
privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare persoană vizată are 
dreptul de a nu face obiectul unei măsuri 
care are efect juridic în ceea ce o privește 
sau care o afectează în mod semnificativ și 
care se bazează pe prelucrarea automată 
parțială sau integrală a datelor cu caracter 
personal care au ca scop evaluarea 
anumitor aspecte personale privind 
persoana fizică în cauză.

Or. en

Amendamentul 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod 
semnificativ persoana vizată și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 
privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora sunt interzise măsurile care 
au efect juridic negativ pentru persoana 
vizată sau care afectează în mod relevant
persoana vizată și care se bazează în 
primul rând pe prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal care au ca scop 
evaluarea anumitor aspecte personale 
privind persoana vizată, cu excepția 
cazului în care acest lucru este permis de 
un act legislativ care prevede, de 
asemenea, măsuri de protejare a intereselor 
legitime ale persoanei vizate.
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Or. en

Amendamentul 366
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sub rezerva celorlalte dispoziții ale 
prezentei directive, o persoană fizică poate 
face obiectul unei măsuri de natura celei 
la care se face referire la alineatul (1) 
doar în cazul în care prelucrarea este 
autorizată în mod expres de legislația 
Uniunii sau a statului membru care 
prevede, de asemenea, măsuri adecvate 
pentru protejarea interesului legitim al 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 367
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Alineatul (2) conduce la o creare de profiluri deosebit de complexă și ar fi ușor de eludat.
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Amendamentul 368
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal, menite să evalueze 
anumite aspecte personale privind persoana 
vizată, nu include sau nu generează
categorii speciale de date cu caracter 
personal prevăzute la articolul 8.

Or. en

Justificare

Măsurile de protecție împotriva utilizării categoriilor speciale de date ar trebui să fie 
consolidate.

Amendamentul 369
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal, menite să individualizeze 
o persoană vizată în lipsa unei suspiciuni 
inițiale potrivit căreia persoana vizată este 
posibil să fi comis sau să comită o 
infracțiune este permisă de lege doar în 
cazul și în măsura în care acest lucru este 
strict necesar pentru investigarea unei 
infracțiuni grave sau pentru prevenirea 
unui pericol iminent și clar, stabilit pe
indicații factuale, la adresa siguranței 
publice, existenței statului sau vieții unor 
persoane. Nu trebuie incluse sau generate
categorii speciale de date cu caracter 
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personal prevăzute la articolul 8

Or. en

Justificare

O anchetă minuțioasă menită să identifice posibili suspecți fără a avea o suspiciune inițială 
împotriva acestora trebuie să aibă un prag extrem de ridicat. Amendamentul se bazează pe 
Decizia Curții Constituționale germane BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006.

Amendamentul 370
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În toate cazurile, se interzice crearea 
de profiluri care are drept efect (cu sau 
fără intenție) discriminarea împotriva 
persoanelor fizice pe baza originii rasiale 
sau etnice, a situației economice, a 
opiniilor politice, a religiei sau a 
convingerilor filozofice, a apartenenței 
sindicale sau a orientării sexuale ori a 
identității de gen, sau care are drept 
rezultat (cu sau fără intenție) măsuri ce
au astfel de efecte.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind crearea de profiluri discriminante ar trebui consolidate. 

Amendamentul 371
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)



AM\928472RO.doc 123/151 PE506.127v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În toate cazurile, se interzice crearea 
de profiluri care are drept efect (cu sau 
fără intenție) discriminarea împotriva 
persoanelor fizice pe baza originii rasiale 
sau etnice, a opiniilor politice, a religiei 
sau a convingerilor, a apartenenței 
sindicale sau a orientării sexuale ori de 
gen, sau care are drept rezultat (cu sau 
fără intenție) măsuri ce au astfel de 
efecte.

Or. en

Justificare

Crearea de profiluri poate prezenta riscuri importante pentru persoanele vizate. Aceasta 
predispune la adâncirea discriminărilor, luării unor decizii mai puțin transparente și 
comportă riscul inevitabil de luare a unor decizii greșite. Din aceste motive, crearea de 
profiluri ar trebui strict reglementată: utilizarea sa ar trebui evident limitată, iar în cazurile 
în care poate fi folosită, ar trebui prevăzute garanții împotriva discriminărilor. Crearea de 
profiluri tinde a fi inutilă în cazul caracteristicilor foarte rare, datorită riscului unor rezultate 
fals-pozitive. Mai mult, există un risc major ca profiluri nefiabile și, în cele din urmă, 
discriminatorii, să fie folosite pe scară largă.

Amendamentul 372
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 373
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 374
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul pune la dispoziția 
persoanei vizate orice informație și orice 
comunicare referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, într-o formă 
inteligibilă, folosind un limbaj simplu și 
clar. Aceste informații sunt adaptate în 
funcție de persoana vizată, dacă este 
necesar, prin folosirea unui limbaj simplu 
și/sau a unei limbi străine.

Or. en

Amendamentul 375
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul pune la dispoziția 
persoanei vizate orice informație și orice 
comunicare referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, într-o formă 
inteligibilă, folosind un limbaj simplu și 
clar, adaptat la persoana vizată, în special 
atunci când informațiile respective sunt 
adresate în mod specific unui copil.

Or. en

Amendamentul 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul pune la dispoziția 
persoanei vizate orice informație și orice 
comunicare referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, într-o formă 
inteligibilă, folosind un limbaj simplu și 
clar. În cazul în care persoana vizată este 
un copil, aceste informații ar trebui 
transmise într-un limbaj care poate fi 
înțeles de copii.

Or. en

Amendamentul 377
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul ia toate măsurile 
rezonabile pentru stabilirea procedurilor de 
furnizare a informațiilor prevăzute la 
articolul 11 și de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate prevăzute la 
articolele 12 - 17.

(3) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul ia toate măsurile 
pentru stabilirea procedurilor de furnizare a 
informațiilor prevăzute la articolul 11 și de 
exercitare a drepturilor persoanelor vizate 
prevăzute la articolele 12 - 17.

Or. en

Amendamentul 378
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 379
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează. În cazul în care cererile sunt 
ofensatoare, în special, din cauza 
caracterului repetitiv sau al mărimii ori 

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează. În cazul în care cererile sunt în 
mod vădit excesive, în special din cauza 
caracterului lor repetitiv, operatorul poate 



AM\928472RO.doc 127/151 PE506.127v01-00

RO

volumului cererii, operatorul poate 
percepe o taxă pentru furnizarea 
informațiilor sau întreprinderea acțiunii 
solicitate sau operatorul poate să nu 
întreprindă acțiunea cerută. În acest caz, 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit ofensator al cererii revine 
operatorului.

percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea 
informațiilor sau pentru întreprinderea 
acțiunii solicitate. În acest caz, sarcina 
probei în ceea ce privește caracterul vădit
excesiv al cererii revine operatorului.

Or. en

Amendamentul 380
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează. În cazul în care cererile sunt 
ofensatoare, în special, din cauza 
caracterului repetitiv sau al mărimii ori 
volumului cererii, operatorul poate percepe 
o taxă pentru furnizarea informațiilor sau 
întreprinderea acțiunii solicitate sau 
operatorul poate să nu întreprindă acțiunea 
cerută. În acest caz, sarcina probei în ceea 
ce privește caracterul vădit ofensator al 
cererii revine operatorului.

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează și sunt transmise în scris. În 
cazul în care cererile sunt ofensatoare, în 
special, din cauza caracterului repetitiv sau 
al mărimii ori volumului cererii, operatorul 
poate percepe o taxă pentru furnizarea 
informațiilor sau întreprinderea acțiunii 
solicitate sau operatorul poate să nu 
întreprindă acțiunea cerută. În acest caz, 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit ofensator al cererii revine 
operatorului.

Or. en

Amendamentul 381
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5



PE506.127v01-00 128/151 AM\928472RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează. În cazul în care cererile sunt 
ofensatoare, în special, din cauza 
caracterului repetitiv sau al mărimii ori 
volumului cererii, operatorul poate 
percepe o taxă pentru furnizarea 
informațiilor sau întreprinderea acțiunii 
solicitate sau operatorul poate să nu 
întreprindă acțiunea cerută. În acest caz, 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit ofensator al cererii revine 
operatorului.

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează. În cazul în care cererile sunt în 
mod vădit excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv, operatorul poate 
percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea 
informațiilor sau întreprinderea acțiunii 
solicitate. În acest caz, sarcina probei în 
ceea ce privește caracterul vădit excesiv al 
cererii revine operatorului.

Or. en

Justificare

Amendament în conformitate cu proiectul de raport referitor la Regulamentul privind 
protecția datelor. Operatorul nu ar trebui să fie în măsură să refuze luarea de măsuri sau 
furnizarea de informații la care persoana vizată are dreptul.

Amendamentul 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează. În cazul în care cererile sunt 
ofensatoare, în special, din cauza 
caracterului repetitiv sau al mărimii ori 
volumului cererii, operatorul poate 
percepe o taxă pentru furnizarea 
informațiilor sau întreprinderea acțiunii 
solicitate sau operatorul poate să nu 

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora informațiile și orice acțiune 
întreprinsă de către operator în urma unei 
cereri prevăzute la alineatele (3) și (4) nu 
se taxează.
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întreprindă acțiunea cerută. În acest caz, 
sarcina probei în ceea ce privește 
caracterul vădit ofensator al cererii revine 
operatorului.

Or. en

Amendamentul 383
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Drepturi referitoare la destinatari

Statele membre prevăd măsuri potrivit 
cărora operatorul comunică orice 
schimbare, rectificare sau ștergere, 
efectuate în conformitate cu articolele 15 
și 16 din prezenta directivă sau din alte 
motive, fiecărui destinatar căruia i-au fost 
transmise date și care obține informații ca 
urmare a acțiunilor întreprinse pe baza 
acestei comunicări, exceptând situația în 
care acest lucru nu este posibil sau 
implică un efort disproporționat.

Or. en

Amendamentul 384
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care se colectează date cu 
caracter personal referitoare la o 
persoană vizată, statele membre se 
asigură că operatorul ia toate măsurile 

eliminat
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necesare pentru a furniza persoanei vizate 
cel puțin următoarele informații:
(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și ale responsabilului cu 
protecția datelor;
(b) scopurile în care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal;
(c) perioada de stocare a datelor cu 
caracter personal;
(d) existența dreptului de a solicita 
operatorului accesul și rectificarea, 
ștergerea sau limitarea prelucrării datelor 
cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată;
(e) dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere prevăzută la 
articolul 39 și datele de contact ale acestei 
autorități;
(f) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal, inclusiv din țări terțe sau din 
cadrul organizațiilor internaționale;
(g) orice alte informații suplimentare, în 
măsura în care astfel de informații 
suplimentare sunt necesare pentru 
garantarea prelucrării echitabile în ceea 
ce privește persoana vizată, având în 
vedere circumstanțele specifice în care 
sunt prelucrate datele cu caracter 
personal.
(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, pe lângă informațiile menționate la 
alineatul (1), informații cu privire la 
caracterul obligatoriu sau voluntar al 
furnizării datelor cu caracter personal, 
precum și cu privire la eventualele 
consecințe ale nefurnizării acestor date.
(3) Operatorul furnizează informațiile 
prevăzute la alineatul (1):
(a) la momentul obținerii datelor cu 
caracter personal de la persoana vizată; 
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sau
(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, la momentul înregistrării sau într-
un termen rezonabil de la momentul 
colectării, având în vedere circumstanțele 
specifice ale prelucrării datelor.
(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare, restricționare sau 
omitere a dispoziției privind furnizarea de 
informații persoanei vizate în măsura în 
care și atât timp cât o astfel de 
restricționare parțială sau totală 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate 
democratică, ținând seama de interesele 
legitime ale persoanei vizate:
(a) pentru a evita obstrucționarea
cercetărilor, a anchetelor sau a 
procedurilor oficiale ori juridice;
(b) pentru a nu prejudicia prevenirea, 
identificarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor;
(c) pentru protejarea siguranței publice;
(d) pentru protejarea securității naționale;
(e) pentru protejarea drepturilor și 
libertăților celorlalți.
(5) Statele membre pot stabili categoriile 
de prelucrare a datelor care se pot 
încadra, integral sau parțial, la excepțiile 
de la alineatul (4).

Or. de

Justificare

În acest caz se limitează numai la dreptul de informare fără solicitare în momentul colectării 
datelor și, în schimb, se face referire la reglementările naționale. Nu se aduce atingere 
dreptului de acces al persoanelor fizice menționat la articolul 12.

Amendamentul 385
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Persoanele vizate ar trebui să fie informate în legătură cu temeiul juridic al colectării datelor 
cu caracter personal care le privesc. Acest lucru garantează și faptul că operatorul de date 
cunoaște întotdeauna temeiul juridic al activităților sale în momentul în care colectează date 
cu caracter personal.

Amendamentul 386
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter personal, 
inclusiv în țări terțe sau organizații 
internaționale;

(f) destinatarii datelor cu caracter personal, 
inclusiv din țări terțe sau din cadrul 
organizațiilor internaționale și accesul 
eventual la date în conformitate cu 
normele țării terțe sau ale organizației 
internaționale vizate;

Or. en

Amendamentul 387
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în cazul în care operatorul 
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prelucrează date cu caracter personal 
astfel cum este descris la articolul 9 
alineatul (1), informațiile cu privire la 
existența prelucrării pentru o măsură de 
tipul celor menționate la articolul 9 
alineatul (1) și efectele preconizate ale 
unei astfel de prelucrări asupra persoanei 
vizate;

Or. en

Amendamentul 388
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în cazul în care operatorul 
prelucrează date cu caracter personal 
astfel cum este descris la articolul 9 
alineatul (1), informațiile cu privire la 
existența prelucrării pentru o măsură de 
tipul celor menționate la articolul 9 
alineatul (1) și efectele preconizate ale 
unei astfel de prelucrări asupra persoanei 
vizate;

Or. en

Justificare

Trebuie furnizate informații privind profilul, în cazul realizării acestuia.

Amendamentul 389
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) informații cu privire la măsurile de 
securitate specifice luate pentru a proteja 
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datele cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 390
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) informații cu privire la măsurile de 
securitate specifice luate pentru a proteja 
datele cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 391
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, pe lângă informațiile menționate la 
alineatul (1), informații cu privire la 
sursele din care provin datele cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 392
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, pe lângă informațiile menționate la 
alineatul (1), informații cu privire la 
sursele din care provin datele cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 393
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare, restricționare sau 
omitere a dispoziției privind furnizarea de 
informații persoanei vizate în măsura în 
care și atât timp cât o astfel de 
restricționare parțială sau totală 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate 
democratică, ținând seama de interesele 
legitime ale persoanei vizate:

eliminat

(a) pentru a evita obstrucționarea 
cercetărilor, a anchetelor sau a 
procedurilor oficiale ori juridice;
(b) pentru a nu prejudicia prevenirea, 
identificarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau executarea 
pedepselor;
(c) pentru protejarea siguranței publice;
(d) pentru protejarea securității naționale;
(e) pentru protejarea drepturilor și 
libertăților celorlalți.

Or. pt
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Amendamentul 394
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare, restricționare sau 
omitere a dispoziției privind informațiile 
pentru persoana vizată în măsura în care și 
atât timp cât o astfel de restricționare 
parțială sau totală constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, ținând seama de interesele 
legitime ale persoanei vizate:

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare sau restricționare a 
dispoziției privind informațiile pentru 
persoana vizată în măsura în care și atât 
timp cât o astfel de restricționare parțială 
sau totală constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama de drepturile fundamentale 
și interesele legitime ale persoanei vizate, 
pe baza unei examinări concrete și 
individuale a fiecărui caz specific:

Or. en

Amendamentul 395
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare, restricționare sau 
omitere a dispoziției privind furnizarea de 
informații persoanei vizate în măsura în 
care și atât timp cât o astfel de 
restricționare parțială sau totală constituie o 
măsură necesară și proporțională într-o 
societate democratică, ținând seama de 
interesele legitime ale persoanei vizate:

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare sau restricționare a 
dispoziției privind furnizarea de informații 
persoanei vizate în măsura în care și atât 
timp cât o astfel de restricționare parțială 
sau totală constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama de drepturile și garanțiile
persoanei vizate:

Or. pt
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Amendamentul 396
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare, restricționare sau 
omitere a dispoziției privind informațiile 
pentru persoana vizată în măsura în care și 
atât timp cât o astfel de restricționare 
parțială sau totală constituie o măsură
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, ținând seama de interesele 
legitime ale persoanei vizate:

(4) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative de amânare sau restricționare a 
dispoziției privind informațiile pentru 
persoana vizată în măsura în care și atât 
timp cât o astfel de restricționare parțială 
sau totală este strict necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama de drepturile fundamentale 
și interesele legitime ale persoanei vizate:

Or. en

Amendamentul 397
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru protejarea securității naționale; eliminat

Or. en

Amendamentul 398
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot stabili categoriile 
de prelucrare a datelor care se pot 
încadra, integral sau parțial, la excepțiile 

eliminat
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de la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 399
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot stabili categoriile 
de prelucrare a datelor care se pot 
încadra, integral sau parțial, la excepțiile 
de la alineatul (4).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 400
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot stabili categoriile 
de prelucrare a datelor care se pot 
încadra, integral sau parțial, la excepțiile 
de la alineatul (4).

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
conform cărora operatorul evaluează, în 
fiecare caz specific, prin intermediul unei 
examinări concrete și individuale, 
aplicabilitatea unei restricționări parțiale 
sau totale în cazul unuia dintre motivele 
menționate la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 401
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot stabili categoriile 
de prelucrare a datelor care se pot încadra, 
integral sau parțial, la excepțiile de la 
alineatul (4).

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
conform cărora operatorul evaluează, în 
fiecare caz specific, prin intermediul unei 
examinări concrete și individuale, 
aplicabilitatea unei restricționări parțiale 
sau totale în cazul unuia dintre motivele 
menționate la alineatul (4). Statele 
membre pot, de asemenea, stabili 
categoriile de prelucrare a datelor care se 
pot încadra, integral sau parțial, la 
excepțiile de la alineatul (4) literele (a), 
(b), (c) și (d).

Or. en

Amendamentul 402
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot stabili categoriile 
de prelucrare a datelor care se pot încadra, 
integral sau parțial, la excepțiile de la 
alineatul (4).

(5) Statele membre prevăd dispoziții 
conform cărora operatorul evaluează, în 
fiecare caz specific, prin intermediul unei 
examinări concrete și individuale, 
aplicabilitatea unei restricționări parțiale 
sau totale în cazul unuia dintre motivele 
menționate la alineatul (4). Legislația 
statelor membre poate, de asemenea,
stabili categoriile de prelucrare a datelor 
care se pot încadra, integral sau parțial, la 
excepțiile de la alineatul (4) literele (a), 
(b), (c) și (d).

Or. en

Amendamentul 403
Axel Voss



PE506.127v01-00 140/151 AM\928472RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Informații pentru persoana vizată

(1) Statele membre se asigură că persoana 
vizată este informată în legătură cu 
colectarea sau prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către operator, în 
conformitate cu legislația națională.
(2) Atunci când au fost transmise sau 
puse la dispoziție date cu caracter
personal între state membre, fiecare stat 
membru poate, în conformitate cu 
prevederile legislației naționale 
menționate la alineatul (1), să solicite 
celuilalt stat membru să nu informeze 
persoana vizată. În astfel de cazuri, statul 
căruia i se solicită acest lucru nu 
informează persoana vizată fără 
consimțământul prealabil al statului 
membru care a transmis solicitarea.

Or. de

Justificare

În acest caz se limitează numai la dreptul de informare fără solicitare în momentul colectării 
datelor și, în schimb, se face referire la reglementările naționale. Nu se aduce atingere 
dreptului de acces al persoanelor fizice menționat la articolul 12.

Amendamentul 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) scopurile prelucrării; (a) scopurile prelucrării, precum și 
temeiurile juridice ale prelucrării;

Or. en
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Amendamentul 405
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari cărora le-au fost dezvăluite 
datele cu caracter personal, în special 
destinatarii din țări terțe;

(c) destinatarii cărora le-au fost dezvăluite 
datele cu caracter personal le-au fost 
divulgate, inclusiv toți destinatarii din țări 
terțe;

Or. en

Amendamentul 406
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari cărora le-au fost dezvăluite 
datele cu caracter personal, în special 
destinatarii din țări terțe;

(c) destinatarii cărora le-au fost dezvăluite 
datele cu caracter personal, în special 
destinatarii din țări terțe;

Or. en

Justificare

Persoanele vizate trebuie să fie informate cu exactitate către cine sunt transferate datele, cu 
scopul de a garanta faptul că drepturile prevăzute de prezenta directivă pot fi exercitate și 
față de alți operatori de date.

Amendamentul 407
Carlos Coelho

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

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

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

Or. pt

Amendamentul 408
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) comunicarea datelor cu caracter 
personal care fac obiectul prelucrării și a 
oricărei informații disponibile cu privire la 
originea datelor și, după caz, informații 
inteligibile referitoare la logica utilizată în 
orice prelucrare automată.

Or. en

Amendamentul 409
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) importanța și consecințele 
preconizate ale prelucrării, cel puțin în 
cazul creării de profiluri;

Or. en
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Amendamentul 410
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) importanța și consecințele 
preconizate ale prelucrării, cel puțin în 
cazul măsurilor menționate la articolul 9.

Or. en

Justificare

Face referire la crearea de profiluri, în mod similar cu propunerea din cadrul 
Regulamentului general privind protecția datelor.

Amendamentul 411
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 412
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator o copie a datelor 
cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării.

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator o copie a datelor 
cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării. În cazul în care persoana 
vizată introduce o cerere în format 
electronic, informațiile sunt furnizate în 
format electronic, cu excepția cazului în 
care persoana vizată solicită un alt 
format.

Or. en

Amendamentul 413
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator o copie a datelor 
cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării.

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator o copie a datelor 
cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării. În cazul în care persoana 
vizată introduce o cerere în format 
electronic, informațiile sunt furnizate în 
format electronic și interoperabil, care 
permite utilizarea ulterioară nestingherită 
de către persoana vizată, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

Or. en

Justificare

În secolul al XXI-lea, o persoană vizată poate avea așteptări rezonabile de a primi o copie a 
datelor cu caracter personal care o privesc în format electronic. Acesta trebuie să fie 
interoperabil, astfel încât persoana vizată să poată folosi datele ulterior.
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Amendamentul 414
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Dreptul foarte important de acces ar trebui să depindă întotdeauna de fiecare caz în parte.

Amendamentul 415
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 416
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 417
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative care limitează, integral sau 
parțial, dreptul de acces al persoanei vizate 
în măsura în care o astfel de limitare, 
parțială sau totală, constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, respectând esența drepturilor 
și libertăților fundamentale ale persoanei 
în cauză în temeiul articolului 52 din
Cartea drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene:

Or. pt

Amendamentul 418
Jan Mulder
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 419
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative care limitează, integral sau 
parțial, dreptul de acces al persoanei vizate 
în măsura și pentru perioada în care o 
astfel de limitare, parțială sau totală, 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținându-se seama de drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 
persoanei în cauză, pe baza unei 
examinări concrete și individuale a 
fiecărui caz specific:

Or. en

Amendamentul 420
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot adopta măsuri 
legislative care limitează, integral sau 
parțial, dreptul de acces al persoanei vizate 
în măsura și pentru perioada în care o 
astfel de limitare, parțială sau totală, 
constituie o măsură necesară și strict 
proporțională într-o societate democratică, 
ținându-se seama de interesele legitime și 
drepturile fundamentale ale persoanei în 
cauză, pe baza unei examinări concrete și
individuale a fiecărui caz specific:

Or. en

Justificare

Limitarea dreptului de acces la date trebuie să fie stabilită de la caz la caz.

Amendamentul 421
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 422
Jan Philipp Albrecht

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

(c) pentru protejarea siguranței publice; eliminat

Or. en

Amendamentul 423
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru protejarea securității naționale; eliminat

Or. en

Amendamentul 424
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru protejarea securității naționale; eliminat

Or. en

Amendamentul 425
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru protejarea drepturilor și 
libertăților celorlalți.

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

Amendamentul 426
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pentru protejarea drepturilor și 
libertăților celorlalți.

(e) pentru protejarea drepturilor și 
libertăților părților terțe.

Or. pt

Amendamentul 427
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Refuzarea accesului trebuie să depindă întotdeauna de fiecare caz în parte.

Amendamentul 428
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

stabili prin lege categoriile de prelucrare a 
datelor care se pot încadra, integral sau 
parțial, la excepțiile de la alineatul (1) 
literele (a), (b), (c) și (d).

Or. pt

Amendamentul 429
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en


