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Amendamentul 602
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 99

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În majoritatea statelor membre, justiția preventivă face parte din activitatea judecătorilor. 
Independența judecătorului trebuie protejată și în alte proceduri decât cele referitoare la 
litigii (precum procedurile referitoare la custodie, la registrele funciare sau la cele 
comerciale etc.).

Amendamentul 603
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

(101) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată și ar trebui să 

(101) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată sau organizație care 
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investigheze cazul. Investigația în urma 
unei plângeri ar trebui să fie efectuată, sub 
control judiciar, în măsura în care este 
necesar, în funcție de caz. 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.

acționează în interesul public și ar trebui 
să investigheze cazul. Investigația în urma 
unei plângeri ar trebui să fie efectuată, sub 
control judiciar, în măsura în care este 
necesar, în funcție de caz. Autoritatea de 
supraveghere ar trebui să informeze 
persoana vizată sau asociația 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.

Or. hu

Justificare

În Ungaria, „asociațiile” [egyesületek] sunt neguvernamentale, dar organizațiile” 
[szervezetek] pot fi și organisme civile sau publice.

Amendamentul 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

(101) 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, sub 
control judiciar, în măsura în care este 
necesar, în funcție de caz. 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.

(101) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată sau de orice 
organism, asociație sau organizație care 
acționează în interes public sau în numele 
uneia sau mai multor persoane vizate și ar 
trebui să investigheze cazul. Investigația în 
urma unei plângeri ar trebui să fie 
efectuată, sub control judiciar, în măsura în 
care este necesar, în funcție de caz. 
Autoritatea de supraveghere ar trebui să 
informeze persoana vizată sau, după caz, 
organismul, asociația sau organizația 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 
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autoritate de supraveghere, ar trebui să se 
furnizeze informații intermediare persoanei 
vizate.

Or. en

Amendamentul 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Pentru a se asigura aplicarea 
consecventă a prezentului regulament în 
întreaga Uniune, ar trebui să se instituie un 
mecanism pentru asigurarea coerenței în 
cadrul căruia autoritățile de supraveghere și 
Comisia să coopereze. Acest mecanism ar 
trebui să se aplice, în special, în cazul în 
care o autoritate de supraveghere 
intenționează să ia o măsură în ceea ce 
privește operațiunile de prelucrare care au 
legătură cu oferirea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre sau cu monitorizarea 
comportamentului unor astfel de persoane 
vizate sau care ar putea afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal. Mecanismul ar trebui să 
se aplice, de asemenea, în cazul în care o 
autoritate de supraveghere sau Comisia 
solicită ca aspectul respectiv să fie abordat 
în cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Acest mecanism nu ar trebui să 
aducă atingere măsurilor pe care Comisia 
le poate adopta în exercitarea 
competențelor care îi revin în temeiul 
tratatelor.

(105) Pentru a se asigura aplicarea 
consecventă a prezentului regulament în 
întreaga Uniune, ar trebui să se instituie un 
mecanism pentru asigurarea coerenței în 
cadrul căruia autoritățile de supraveghere și 
Comisia să coopereze. Acest mecanism ar 
trebui să se aplice, în special, în cazul în 
care o autoritate de supraveghere 
competentă intenționează să ia o măsură în 
ceea ce privește operațiunile de prelucrare 
care au legătură cu oferirea de bunuri sau 
servicii persoanelor vizate în mai multe 
state membre sau cu monitorizarea 
comportamentului unor astfel de persoane 
vizate sau care ar putea afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal. Mecanismul ar trebui să 
se aplice, de asemenea, în cazul în care o 
autoritate de supraveghere sau Comisia 
solicită ca aspectul respectiv să fie abordat 
în cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței. Acest mecanism nu ar trebui să 
aducă atingere măsurilor pe care Comisia 
le poate adopta în exercitarea 
competențelor care îi revin în temeiul 
tratatelor.

Or. en
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Amendamentul 606
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Pentru a se asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, Comisia poate 
adopta un aviz privind aspectul respectiv 
sau o decizie, prin care să se solicite 
autorității de supraveghere suspendarea 
proiectului său de măsură.

(107) Pentru a se asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, Comisia poate 
adopta o recomandare motivată privind
problemele ridicate.

Or. en

Amendamentul 607
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar 
trebui să fie format din șefii autorității de 
supraveghere a fiecărui stat membru și din 
șeful Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor. Comisia ar trebui să participe la 
activitățile sale. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să contribuie la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament în întreaga Uniune, inclusiv 
prin oferirea de consultanță Comisiei și 
prin promovarea cooperării autorităților de 
supraveghere în întreaga Uniune. 
Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să acționeze în mod 
independent în exercitarea sarcinilor sale.

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar 
trebui să fie format din șefii autorității de 
supraveghere a fiecărui stat membru și din 
șeful Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să contribuie la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament în întreaga Uniune, inclusiv 
prin oferirea de consultanță Comisiei și 
prin promovarea cooperării autorităților de 
supraveghere în întreaga Uniune. 
Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să acționeze în mod 
independent în exercitarea sarcinilor sale.
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Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru implicarea Comisiei în activitățile Comitetului european pentru 
protecția datelor, întrucât acesta ar trebui să acționeze ca organism complet independent.

Amendamentul 608
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta 
ar trebui să fie alcătuit din șefii autorității 
de supraveghere a fiecărui stat membru și 
din șeful Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor. Comisia ar trebui să 
participe la activitățile sale. Comitetul 
european pentru protecția datelor ar 
trebui să contribuie la aplicarea 
consecventă a prezentului regulament în 
întreaga Uniune, inclusiv prin oferirea de 
consultanță Comisiei și prin promovarea 
cooperării autorităților de supraveghere 
în întreaga Uniune. Comitetul european 
pentru protecția datelor ar trebui să 
acționeze în mod independent în 
exercitarea sarcinilor sale.

(110) Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să consolideze dialogul cu 
părțile interesate, precum asociațiile 
persoanelor vizate, organizațiile 
consumatorilor și alte părți interesate 
relevante. Acest grup de experți și de părți 
interesate ar trebui să fie stabilit chiar de 
către comitet, să se axeze pe problemele 
care preocupă toate părțile implicate și să 
comunice aceste probleme comitetului. 
Ulterior, președintele comitetului poate 
invita la reuniunile acestuia reprezentanți 
ai Parlamentului European sau ai altor 
organisme relevante.

Or. en

Amendamentul 609
Sophia in 't Veld



PE506.145v01-00 8/163 AM\928599RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 110 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110a) Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să lucreze într-
o manieră transparentă și, atunci când 
acest lucru este posibil și corespunzător, 
să consulte părțile interesate atunci când 
elaborează specificații, avize, orientări 
sau orice alte documente pe baza 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
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 de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere sau să 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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 611
Kinga Gál

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și 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 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să 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.

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și 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 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să exercite dreptul la o 
cale de atac în numele persoanelor vizate. 
Fiecare persoană are dreptul 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.

Or. hu

Amendamentul 612
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și 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 de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere sau să exercite 
dreptul la o cale de atac în numele 
persoanelor vizate sau să depună, 

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate în ceea ce privește (…) 
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. Comisia ar 
trebui să promoveze punerea colectivă în 
aplicare a drepturilor persoanelor vizate 
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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.

și, în măsura în care acest lucru este 
fezabil pentru bugetul său, să asigure 
finanțare pentru aceste organisme, 
organizații sau asociații.

Or. en

Justificare

Adăugarea sugerează finanțarea activităților de punere în aplicare desfășurate de ONG-uri 
și de organizațiile pentru protecția consumatorilor, fără niciun fel de obligație din partea 
Comisiei. Finanțarea este necesară pentru a asigura utilizarea în practică a acestui 
instrument și, de asemenea, ar putea contribui la prevenirea altor moduri de punere în 
aplicare, care ar conduce la costuri semnificative pentru operatori.

Amendamentul 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și 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 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să 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.

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și intereselor 
persoanelor fizice sau care acționează în 
interes public și este constituit(ă) în 
conformitate cu legislația unui stat membru 
ar trebui să aibă dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
sau să 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.

Or. en

Amendamentul 614
Csaba Sógor
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Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și 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 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să 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.

(112) În spiritul prezentului regulament, 
orice organism, organizație sau asociație 
care acționează în interesul public și este 
constituit(ă) în conformitate cu legislația 
unui stat membru ar trebui să aibă dreptul 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să 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.

Or. hu

Justificare

Dispoziția este prea generală dacă nu se menționează în mod specific protecția datelor, însă 
prezentul regulament o susține.

Amendamentul 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
competentă este stabilită în alt stat 
membru decât cel în care persoana vizată 
își are reședința, persoana vizată poate 
solicita oricărui organism, oricărei 
organizații sau oricărei asociații care are 

eliminat
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drept obiectiv asigurarea protecției 
drepturilor și intereselor persoanelor 
vizate în ceea ce privește protecția datelor 
acestora să introducă o acțiune în numele 
său împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

Or. en

Amendamentul 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
intereselor persoanelor vizate în ceea ce 
privește protecția datelor acestora să 
introducă o acțiune în numele său 
împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
intereselor persoanelor fizice sau care 
acționează în interes public să introducă o 
acțiune în numele său împotriva autorității 
de supraveghere respective în fața instanței 
competente din celălalt stat membru.

Or. en

Amendamentul 617
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 114
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
intereselor persoanelor vizate în ceea ce 
privește protecția datelor acestora să 
introducă o acțiune în numele său 
împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

(114) În spiritul prezentului regulament, 
pentru a se consolida protecția judiciară a 
persoanelor vizate în situațiile în care 
autoritatea de supraveghere competentă 
este stabilită în alt stat membru decât cel în 
care persoana vizată își are reședința, 
persoana vizată poate solicita oricărui 
organism, oricărei organizații sau oricărei 
asociații care acționează în interes public
să introducă o acțiune în numele său 
împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

Or. hu

Justificare

În acord cu amendamentul la considerentul 112.

Amendamentul 618
Kinga Gál

Propunere de regulament
Considerentul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

(115) În situațiile în care autoritatea de 
supraveghere competentă stabilită în alt 
stat membru nu acționează sau a adoptat 
măsuri insuficiente în legătură cu o 
plângere, persoana vizată poate solicita 
autorității de supraveghere din statul 
membru în care își are reședința obișnuită 
să introducă o acțiune împotriva 
autorității de supraveghere respective în 
fața instanței competente din celălalt stat 
membru. Autoritatea de supraveghere 
poate decide, sub control judiciar, dacă 
este sau nu este oportun să se dea curs 

eliminat
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cererii.

Or. hu

Amendamentul 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

(116) În ceea ce privește acțiunile inițiate 
împotriva unui operator sau unei persoane 
împuternicite de către operator, 
reclamantul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a introduce acțiunea în fața instanțelor 
din statele membre în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are un sediu sau în care persoana vizată își 
are reședința, cu excepția cazului în care 
operatorul este o autoritate publică care 
acționează în exercitarea competențelor 
sale publice.

(116) În ceea ce privește acțiunile inițiate 
împotriva unui operator sau unei persoane 
împuternicite de operator, reclamantul ar 
trebui să aibă posibilitatea de a introduce 
acțiunea în fața instanțelor din statele 
membre în care operatorul sau persoana 
împuternicită de operator are un sediu sau 
în care persoana vizată își are reședința, cu
excepția cazului în care operatorul este o 
autoritate publică care acționează în 
exercitarea competențelor sale publice sau 
un alt organism căruia i s-a încredințat o 
misiune de interes public.

Or. en

Justificare

Natura serviciilor furnizate, nu natura organismului care furnizează serviciul, ar trebui să 
constituie elementul decisiv în ceea ce privește posibilitatea introducerii unei acțiuni 
împotriva unui operator sau împotriva persoanei împuternicite de operator în fața instanțelor 
dintr-un alt stat membru.

Amendamentul 620
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

poate suferi din cauza unei prelucrări 
ilegale ar trebui să fie compensată de 
operator, care poate fi exonerat(ă) de 
răspundere dacă dovedește că nu este 
răspunzător (răspunzătoare) pentru 
prejudiciu, în special în cazul în care acesta 
(aceasta) stabilește vina persoanei vizate 
sau în caz de forță majoră.

Or. en

Amendamentul 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(118) Orice daună, pecuniară sau nu, pe 
care o persoană o poate suferi din cauza 
unei prelucrări ilegale ar trebui să fie 
compensată de operator sau de persoana 
împuternicită de operator, care poate fi 
exonerat(ă) de răspundere doar dacă 
dovedește că nu este răspunzător 
(răspunzătoare) pentru prejudiciu, în 
special în cazul în care acesta (aceasta) 
stabilește, dincolo de orice îndoială, că 
vina aparține persoanei vizate sau în caz 
de forță majoră.

Or. en

Amendamentul 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 119 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(119a) Statele membre ar trebui să poată 
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lua măsuri penale, precum, de exemplu, 
suspendarea sau revocarea temporară a 
unei licențe comerciale, în situația unor 
încălcări grave ale dispozițiilor 
prezentului regulament, în cazul unui 
comportament comercial neetic evident 
față de persoanele vizate și față de 
exercitarea drepturilor acestora.

Or. en

Amendamentul 623
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

(120) Pentru consolidarea și armonizarea 
sancțiunilor administrative în cazul 
încălcării prezentului regulament, fiecare 
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a sancționa infracțiunile 
administrative. Prezentul regulament ar 
trebui să indice aceste infracțiuni și limita 
maximă a amenzilor administrative 
aferente, care ar trebui să fie stabilite în 
fiecare caz, proporțional cu situația 
specifică, luându-se în considerare în mod 
corespunzător, în special, natura, gravitatea 
și durata încălcării. Mecanismul pentru 
asigurarea coerenței poate fi, de asemenea, 
utilizat în scopul remedierii divergențelor 
în aplicarea sancțiunilor administrative.

(120) Pentru consolidarea și armonizarea 
sancțiunilor administrative în cazul 
încălcării prezentului regulament, fiecare 
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a sancționa infracțiunile 
administrative. Amenzile administrative ar 
trebui să fie stabilite în fiecare caz, 
proporțional cu situația specifică, luându-se 
în considerare în mod corespunzător, în 
special, natura, gravitatea și durata 
încălcării, procedurile puse în aplicare cu 
privire la contextele și riscurile implicate 
de prelucrarea datelor, gradul de 
responsabilitate al persoanei fizice sau 
juridice și al încălcărilor anterioare 
comise de persoana respectivă, nivelul 
măsurilor tehnice și organizatorice și al 
procedurilor puse în aplicare, precum și 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere. Mecanismul pentru 
asigurarea coerenței poate fi, de asemenea, 
utilizat în scopul remedierii divergențelor 
în aplicarea sancțiunilor administrative.

Or. en
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Amendamentul 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

(120) Pentru consolidarea și armonizarea 
sancțiunilor administrative în cazul 
încălcării prezentului regulament, fiecare 
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a sancționa infracțiunile 
administrative. Prezentul regulament ar 
trebui să indice aceste infracțiuni și limita 
maximă a amenzilor administrative 
aferente, care ar trebui să fie stabilite în 
fiecare caz, proporțional cu situația 
specifică, luându-se în considerare în mod 
corespunzător, în special, natura, gravitatea 
și durata încălcării. Mecanismul pentru 
asigurarea coerenței poate fi, de asemenea, 
utilizat în scopul remedierii divergențelor 
în aplicarea sancțiunilor administrative.

(120) Pentru consolidarea și armonizarea 
sancțiunilor administrative în cazul 
încălcării prezentului regulament, fiecare 
autoritate de supraveghere ar trebui să aibă 
competența de a sancționa infracțiunile 
administrative. Amenzile administrative ar 
trebui să fie stabilite în fiecare caz, 
proporțional cu situația specifică, luându-se 
în considerare în mod corespunzător, în 
special, natura, gravitatea și durata 
încălcării, procedurile puse în aplicare cu 
privire la contextele și riscurile implicate 
de prelucrarea datelor, gradul de
responsabilitate al persoanei fizice sau 
juridice și al încălcărilor anterioare 
comise de persoana respectivă, nivelul 
măsurilor tehnice și organizatorice și al 
procedurilor puse în aplicare, precum și 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere. Mecanismul pentru 
asigurarea coerenței poate fi, de asemenea, 
utilizat în scopul remedierii divergențelor 
în aplicarea sancțiunilor administrative.

Or. en

Amendamentul 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 

(121) Ori de câte ori este necesar, ar trebui
să existe posibilitatea aplicării unor
exceptări sau derogări de la cerințele 
anumitor dispoziții din prezentul 
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unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg. 
Prin urmare, în scopul excepțiilor și 
derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 
activități cu sau fără scop lucrativ.

regulament referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în vederea 
stabilirii unui echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la libertatea de exprimare și, mai 
ales, dreptul de a primi și de a comunica 
informații, astfel cum este garantat în 
special prin articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. În conformitate cu 
Protocolul privind sistemul de 
radiodifuziune publică în statele membre, 
anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană, cu tratatele de instituire a 
comunităților europene și cu anumite 
documente asociate, competența statelor 
membre de a defini și organiza sistemul 
de radiodifuziune publică este respectată 
în domeniul protecției datelor. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să adopte 
măsuri legislative care să prevadă 
excepțiile și derogările necesare în vederea 
asigurării echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg.
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Or. en

Justificare

Formularea „exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare” nu este suficient de 
cuprinzătoare și ar putea ridica probleme pentru serviciile mass-media care gestionează date 
confidențiale de care au nevoie în activitatea lor jurnalistică, în timp ce activitatea de 
prelucrare nu este una de natură jurnalistică. De asemenea, am introdus o legătură la 
Protocolul de la Amsterdam, care este foarte important pentru sistemul de radiodifuziune 
publică, de exemplu în Germania. Protocolul de la Amsterdam face parte din Tratatul de la 
Lisabona și, ca atare, trebuie să fie respectat și în domeniul protecției datelor.

Amendamentul 626
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 

(121) Ar trebui să existe posibilitatea 
aplicării unor exceptări sau derogări de la 
cerințele anumitor dispoziții din prezentul 
regulament referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în vederea 
stabilirii unui echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la libertatea de exprimare și, mai 
ales, dreptul de a primi și de a comunica 
informații, astfel cum este garantat în 
special prin articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
scopuri jurnalistice, artistice și literare, în 
special din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
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operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg. 
Prin urmare, în scopul excepțiilor și 
derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 
activități cu sau fără scop lucrativ.

operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg.

Or. en

Justificare

Se precizează faptul că libertatea de exprimare este protejată în general, nu doar în cazul 
jurnaliștilor, al artiștilor sau al scriitorilor, în spiritul amendamentului 68 al raportorului. 
Pentru a asigura menținerea nivelului actual de protecție, jurnalismul și exprimările artistice 
și literare merită o mențiune explicită, fără limitări.

Amendamentul 627
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri jurnalistice, artistice 
sau literare ar trebui să îndeplinească 
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îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de 
statele membre în ceea ce privește 
principiile generale, drepturile 
persoanelor vizate, operatorul și persoana 
împuternicită de operator, transferul de 
date cu caracter personal către țări terțe 
sau organizații internaționale, autoritățile 
de supraveghere independente, precum și 
cooperarea și coerența. Acest lucru nu 
trebuie totuși să determine statele membre 
să stabilească derogări de la celelalte 
dispoziții ale prezentului regulament.
Pentru a ține seama de importanța dreptului 
la libertatea de exprimare în fiecare 
societate democratică, este necesar ca 
noțiunile legate de această libertate, cum ar 
fi jurnalismul, să fie interpretate în sens 
larg. Prin urmare, în scopul excepțiilor și 
derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 

criteriile pentru aplicarea unor derogări de 
la cerințele anumitor dispoziții din 
prezentul regulament, în vederea stabilirii 
unui echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și dreptul la 
libertatea de exprimare și, mai ales, dreptul 
de a primi și de a comunica informații, 
astfel cum este garantat în special prin 
articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Acest 
lucru ar trebui să se aplice în special 
prelucrării datelor cu caracter personal din 
domeniul audiovizualului, precum și din 
arhivele de știri și din bibliotecile de ziare. 
Pentru a ține seama de importanța dreptului 
la libertatea de exprimare în fiecare 
societate democratică, este necesar ca 
noțiunile legate de această libertate, cum ar 
fi jurnalismul, să fie interpretate în sens 
larg și să ia în considerare dezvoltarea 
tehnologică și noile mijloace digitale.



PE506.145v01-00 22/163 AM\928599RO.doc

RO

activități cu sau fără scop lucrativ.

Or. en

Amendamentul 628
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 

(121) Ori de câte ori este necesar, ar trebui
să existe posibilitatea aplicării unor
exceptări sau derogări de la cerințele 
anumitor dispoziții din prezentul 
regulament referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în vederea 
stabilirii unui echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la libertatea de exprimare și, mai 
ales, dreptul de a primi și de a comunica 
informații, astfel cum este garantat în 
special prin articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
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prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg. 
Prin urmare, în scopul excepțiilor și 
derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 
activități cu sau fără scop lucrativ.

prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg.

Or. en

Justificare

Se precizează faptul că libertatea de exprimare este protejată în general, nu doar în cazul 
jurnaliștilor, al artiștilor sau al scriitorilor. Corelat cu articolul 80 alineatul (1).

Amendamentul 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

(121) Ori de câte ori este necesar, ar trebui
să existe posibilitatea aplicării unor
exceptări sau derogări de la cerințele 
anumitor dispoziții din prezentul 
regulament referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în vederea 
stabilirii unui echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la libertatea de exprimare și, mai 
ales, dreptul de a primi și de a comunica 
informații, astfel cum este garantat în 
special prin articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
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Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg. 
Prin urmare, în scopul excepțiilor și 
derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 
activități cu sau fără scop lucrativ.

Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Se respectă 
competența statelor membre de a defini și 
organiza sistemul de radiodifuziune 
publică în conformitate cu Protocolul 
(nr. 29) la Tratatul privind Uniunea 
Europeană. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să adopte măsuri legislative care să 
prevadă excepțiile și derogările necesare în 
vederea asigurării echilibrului între aceste 
drepturi fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg.

Or. en

Amendamentul 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi
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Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de 
statele membre în ceea ce privește 
principiile generale, drepturile 
persoanelor vizate, operatorul și persoana 
împuternicită de operator, transferul de 
date cu caracter personal către țări terțe 
sau organizații internaționale, autoritățile 
de supraveghere independente, precum și 
cooperarea și coerența. Acest lucru nu 
trebuie totuși să determine statele membre 
să stabilească derogări de la celelalte 
dispoziții ale prezentului regulament. 
Pentru a ține seama de importanța 
dreptului la libertatea de exprimare în 
fiecare societate democratică, este necesar 
ca noțiunile legate de această libertate, 
cum ar fi jurnalismul, să fie interpretate 
în sens larg. Prin urmare, în scopul 
excepțiilor și derogărilor care urmează să 
fie stabilite în prezentul regulament, 

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare.
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statele membre ar trebui să clasifice drept 
„jurnalistice” activitățile al căror scop 
este de a comunica publicului informații, 
opinii și idei, indiferent de suportul 
utilizat pentru transmiterea acestora. 
Aceste activități nu ar trebui să se limiteze 
la cele desfășurate de societăți de media și 
pot include activități cu sau fără scop 
lucrativ.

Or. en

Amendamentul 631
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Considerentul 121 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121a) Prezentul regulament permite 
luarea în considerare a principiului 
accesului publicului la documente 
oficiale, în aplicarea dispozițiilor 
prevăzute de acesta. Datele cu caracter 
personal din documentele deținute de o 
autoritate publică sau un organism public 
pot fi dezvăluite de această autoritate sau 
organism în conformitate cu legislația 
statului membru căreia i se supune 
autoritatea publică sau organismul 
public. O astfel de legislație ar trebui să 
coreleze dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal cu principiul accesului 
public la documente oficiale.

Or. en

Amendamentul 632
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 123 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(123a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care 
reprezintă o categorie specială de date, 
poate fi necesară în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
garanteze că armonizarea condițiilor 
prevăzute pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind sănătatea, sub 
rezerva unor garanții specifice și 
corespunzătoare menite să protejeze 
drepturile fundamentale și datele cu 
caracter personal ale persoanelor, nu 
acționează ca o barieră în calea cercetării 
translaționale, clinice și din domeniul 
sănătății publice.

Or. en

Justificare

Asigurarea accesului în bune condiții la datele medicale este esențială pentru cercetarea în 
domeniul sănătății publice. Prezentul regulament consideră că este esențial să se ajungă la 
un echilibru între protejarea datelor individuale și respectarea cercetătorilor din domeniul 
sănătății publice la un nivel suficient pentru a le pune la dispoziție mijloacele necesare 
desfășurării cercetării medicale.

Amendamentul 633
Axel Voss

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
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muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă. 

muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă. Dispozițiile 
regulamentului pot fi ignorate, ca urmare 
a acordurilor colective (acorduri salariale, 
acorduri la nivelul firmei și acorduri cu 
comitetele de conducere).

Or. de

Amendamentul 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă și al securității 
sociale. Prin urmare, pentru a reglementa 
activitățile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării forței de muncă, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea, în 
conformitate cu prezentul regulament, de a 
adopta pe cale legislativă norme specifice 
de prelucrare a datelor cu caracter personal 
în sectorul ocupării forței de muncă și al 
securității sociale.

Or. en

Justificare

La fel ca și domeniul ocupării forței de muncă, cel al securității sociale reprezintă un 
domeniu foarte complex, reglementat în detaliu la nivel național. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta sau păstra acte legislative specifice care 
reglementează detaliile protecției datelor în acest domeniu de către instituțiile publice.
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Amendamentul 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea de a 
reglementa activitățile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal ale angajaților 
în contextul ocupării forței de muncă, în 
conformitate cu normele și standardele 
minime stabilite de prezentul regulament.
În măsura în care în statul membru 
respectiv există un temei juridic pentru 
reglementarea aspectelor legate de 
ocuparea forței de muncă printr-un acord 
între reprezentanții angajaților și 
conducerea întreprinderii sau a 
întreprinderii care exercită controlul 
asupra unui grup de întreprinderi (acord 
colectiv) sau în temeiul 
Directivei 2009/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 mai 2009 
privind instituirea unui comitet european 
de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în
contextul ocupării forței de muncă ar 
trebui să fie reglementată și printr-un 
astfel de acord, cu condiția respectării 
normelor și standardelor minime stabilite 
de prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în conformitate cu prezentul 
regulament, de a adopta pe cale legislativă 
norme specifice de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în contextul ocupării 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 637
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 124 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124a) În statele membre în care 
reglementarea salariilor și a altor condiții 
de muncă prin acorduri colective a fost 
lăsată în seama părților de pe piața 
muncii, la aplicarea articolului 6 
alineatul (1) litera (f) ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită obligațiilor și 
drepturilor partenerilor sociali ce decurg 
din acordurile colective.

Or. en



AM\928599RO.doc 31/163 PE506.145v01-00

RO

Amendamentul 638
Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 124 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124a) Regulamentul se aplică în ceea ce 
privește caracterul specific al sportului, 
astfel cum este recunoscut la articolul 165 
din TFUE, ținând cont de faptul că, 
datorită rolului său social, sportul 
deservește interesul public.

Or. en

Amendamentul 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 125

Textul propus de Comisie Amendamentul

(125) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică ar trebui să 
respecte și alte dispoziții legislative 
relevante, cum ar fi cele privind studiile 
clinice.

(125) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică ar trebui să 
respecte și alte dispoziții legislative 
relevante, cum ar fi cele privind studiile 
clinice. Un comitet de etică în cercetare, 
astfel cum este prevăzut la articolul 83, ar 
trebui să respecte principiile Declarației 
de la Helsinki a Asociației Medicale 
Internaționale, precum și dreptul Uniunii 
Europene și toate cerințe naționale 
aplicabile în statele membre.

Or. en

Justificare

Împreună cu articolul 83 alineatul (1c) (nou), adoptarea acestui amendament la 
considerentul 125 ar face ca articolul respectiv să fie în conformitate cu Declarația de la 
Helsinki AMI – Principii etice pentru medici în cercetarea pe subiecți umani (2008), potrivit 
căreia comitetele de etică trebuie să fie independente față de cercetător, de sponsor și de 
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orice alte influențe necorespunzătoare (viitorul regulament privind studiile clinice).

Amendamentul 640
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 125

Textul propus de Comisie Amendamentul

(125) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică ar trebui să 
respecte și alte dispoziții legislative 
relevante, cum ar fi cele privind studiile 
clinice.

(125) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică ar trebui să 
respecte și alte dispoziții legislative 
relevante, cum ar fi cele privind studiile 
clinice. Un comitet de etică în cercetare, 
astfel cum este prevăzut la articolul 83, ar 
trebui să respecte principiile Declarației 
de la Helsinki a Asociației Medicale 
Internaționale, precum și orice cerințe 
naționale aplicabile în statele membre.

Or. en

Amendamentul 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 125

Textul propus de Comisie Amendamentul

(125) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică ar trebui să 
respecte și alte dispoziții legislative 
relevante, cum ar fi cele privind studiile 
clinice.

(125) Pentru a fi legală, prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică ar trebui să 
respecte și alte dispoziții legislative 
relevante, cum ar fi cele privind studiile 
clinice. În acest sens, ar trebui să se 
apeleze la un „comitet de etică” în 
conformitate cu Directiva 2001/20/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor 
cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre privind 
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aplicarea bunelor practici clinice în cazul 
efectuării de studii clinice pentru 
evaluarea produselor medicamentoase de 
uz uman.

Or. en

Justificare

Atunci când, din rațiuni practice, de exemplu în timpul cercetării bazate pe registre, nu se 
poate obține consimțământului tuturor persoanelor vizate, respingerea cercetării de către 
comitetele experte în materie de etică reprezintă un instrument deosebit de important, care 
garantează că riscurile potențiale pentru integritatea personală sunt proporționale cu 
valoarea științifică și cu beneficiile potențiale ale cercetării.

Amendamentul 642
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 125 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(125a) Datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate și ulterior, în scopul arhivării. 
În acest caz, dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal ar trebui să fie 
coordonat cu normele privind arhivele, 
care garantează dreptul persoanelor de a-
și cunoaște propria istorie, precum și cu 
normele privind accesul publicului la 
informații administrative. Declarația 
universală privind arhivele, adoptată în 
cadrul celei de-a 36-a Conferințe generale 
a UNESCO din noiembrie 2011 
subliniază faptul că, în calitate de surse 
fiabile de informații ce stau la baza 
acțiunilor administrative responsabile și 
transparente, arhivele joacă un rol 
esențial în dezvoltarea societăților, prin 
protejarea și dezvoltarea memoriei 
individuale și comunitare. Transferurile 
internaționale de date cu caracter 
personal trebuie să se realizeze fără a 
aduce atingere normelor privind 
circulația bunurilor culturale și a 
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tezaurelor naționale.

Or. fr

Justificare

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Amendamentul 643
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 126

Textul propus de Comisie Amendamentul

(126) În sensul prezentului regulament, 
cercetarea științifică ar trebui să includă 
cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicată și cercetarea finanțată din surse 
private și ar trebui, în plus, să ia în 
considerare obiectivul Uniunii de creare a 
unui spațiu european de cercetare, astfel 
cum este menționat la articolul 179 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

(126) În sensul prezentului regulament, 
cercetarea științifică ar trebui să includă 
cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicată și cercetarea finanțată din surse 
private în sensul articolului 13 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și ar trebui, în plus, să ia în 
considerare obiectivul Uniunii de creare a 
unui spațiu european de cercetare, astfel 
cum este menționat la articolul 179 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Opiniile și 
cercetările sociale fac parte din domeniul 
cercetării științifice. În general, 
cercetările de piață nu fac parte din 
categoria cercetării științifice.

Or. en

Amendamentul 644
Alexandra Thein
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Propunere de regulament
Considerentul 127

Textul propus de Comisie Amendamentul

(127) În ceea ce privește competențele 
autorităților de supraveghere de a obține, 
de la operator sau de la persoana 
împuternicită de operator, accesul la 
datele cu caracter personal și accesul în 
clădirile sale, statele membre pot adopta, 
pe cale legislativă și în limitele stabilite de 
prezentul regulament, norme specifice 
pentru garantarea secretului profesional sau 
a altor obligații echivalente, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru a 
asigura un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și o 
obligație de păstrare a secretului 
profesional.

(127) Statele membre pot adopta, prin 
lege, norme specifice privind competențele 
autorităților de supraveghere și exceptările 
sau derogările de la dispozițiile 
capitolelor II-IV, pentru garantarea 
secretului profesional sau a altor obligații 
echivalente, în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru a asigura un echilibru 
între dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și o obligație de păstrare a 
secretului profesional.

Or. en

Justificare

Obligația profesională de păstrare a confidențialității (de exemplu, notari, consilieri fiscali) 
trebuie să aibă prioritate față de orice normă din domeniul protecției datelor. Aceasta 
privește nu numai obligația statelor membre prevăzută deja la articolul 48, de a reglementa 
în mod derogatoriu competențele de investigare ale autorităților de supraveghere în raport cu 
persoanele care trebuie să respecte obligația de a păstra secretul profesional, ci și obligația 
de a adapta, dacă este cazul, normele materiale din domeniul protecției datelor.

Amendamentul 645
Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 127 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(127a) Din rațiuni de certitudine juridică, 
prezentul regulament nu ar trebui să ducă 
la conflicte cu legislația sectorială 
specifică în ceea ce privește obligațiile 
juridice și cerințele și recomandările fără 
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caracter juridic care rezultă din respectiva 
legislație sectorială, de exemplu în 
domeniul sănătății și în sectorul bancar.

Or. en

Amendamentul 646
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 127 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(127a) Obligația de a informa persoana 
vizată cu privire la scopurile prelucrării, 
dreptul la ștergere, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a 
formula obiecții, obligația de a lua măsuri 
pentru a asigura conformitatea, precum și 
interdicția transferării de date în țări din 
afara Uniunii Europene nu ar trebui să se 
aplice în cazul prelucrării de informații 
referitoare la capacitatea profesională a 
unei persoane, precum angajatorul, 
postul, funcția, adresa, telefonul sau faxul 
și adresa de e-mail de serviciu ale 
persoanei în cauză sau alte detalii de 
natură organizatorică. Cu toate acestea, 
persoanele vizate ar trebui să aibă dreptul 
să îi solicite operatorului să nu permită 
divulgarea acestor informații profesionale 
către terți.

Or. en

Amendamentul 647
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Considerentul 128
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(128) Conform articolului 17 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
prezentul regulament respectă și nu aduce 
atingere statutului de care beneficiază, în 
temeiul dreptului național, bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase din 
statele membre. Prin urmare, atunci când 
o biserică dintr-un stat membru aplică, la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, norme cuprinzătoare de 
protecție a persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, aceste norme existente ar trebui 
să se aplice în continuare, în măsura în 
care se asigură conformitatea lor cu
prezentul regulament. Ar trebui să se 
solicite acestor biserici și asociații 
religioase să prevadă instituirea unei 
autorități de supraveghere complet 
independente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 648
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 128

Textul propus de Comisie Amendamentul

(128) Conform articolului 17 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
prezentul regulament respectă și nu aduce 
atingere statutului de care beneficiază, în 
temeiul dreptului național, bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase din 
statele membre. Prin urmare, atunci când 
o biserică dintr-un stat membru aplică, la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, norme cuprinzătoare de 
protecție a persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 

eliminat
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personal, aceste norme existente ar trebui 
să se aplice în continuare, în măsura în 
care se asigură conformitatea lor cu 
prezentul regulament. Ar trebui să se 
solicite acestor biserici și asociații 
religioase să prevadă instituirea unei 
autorități de supraveghere complet 
independente.

Or. en

Amendamentul 649
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 128

Textul propus de Comisie Amendamentul

(128) Conform articolului 17 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
prezentul regulament respectă și nu aduce 
atingere statutului de care beneficiază, în 
temeiul dreptului național, bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase din 
statele membre. Prin urmare, atunci când o 
biserică dintr-un stat membru aplică, la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, norme cuprinzătoare de 
protecție a persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, aceste norme existente ar trebui 
să se aplice în continuare, în măsura în care 
se asigură conformitatea lor cu prezentul 
regulament. Ar trebui să se solicite acestor 
biserici și asociații religioase să prevadă 
instituirea unei autorități de supraveghere 
complet independente.

(128) Conform articolului 17 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
prezentul regulament respectă și nu aduce 
atingere statutului de care beneficiază, în 
temeiul dreptului național, bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase din 
statele membre. Prin urmare, atunci când o 
biserică dintr-un stat membru aplică, la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, norme cuprinzătoare de 
protecție a persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, aceste norme existente ar trebui 
să se aplice în continuare, în măsura în care 
se asigură conformitatea lor cu prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca bisericile din UE să aibă propriile APD-uri.
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Amendamentul 650
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate pentru specificarea 
formatelor tehnice pentru acordarea 
consimțământului; specificarea condițiilor 
modurilor bazate pe pictograme și alte 
elemente grafice pentru furnizarea de 
informații; specificarea criteriilor și a 
condițiilor referitoare la taxele pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate; 
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
informarea persoanei vizate și dreptul de 
acces; „dreptul de a fi uitat” și dreptul la 
ștergere; criteriile și cerințele privind 
verificarea responsabilității operatorului; 
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
stabilirea unei încălcări a securității datelor 
cu caracter personal și pentru notificarea 
acesteia către autoritatea de supraveghere, 
precum și circumstanțele în care o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal ar putea aduce atingere persoanei 
vizate; criteriile și condițiile pentru 
operațiunile de prelucrare care necesită o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor; criteriile și cerințele pentru 
determinarea unui nivel ridicat al riscurilor 
specifice care necesită o consultare 
prealabilă; codurile de conduită; criteriile și 
cerințele privind mecanismele de 
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prelucrare care necesită o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor; 
criteriile și cerințele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice care 
necesită o consultare prealabilă; 
desemnarea și sarcinile responsabilului cu 
protecția datelor; codurile de conduită; 
criteriile și cerințele privind mecanismele 
de certificare; criteriile și cerințele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului; sancțiunile 
administrative; prelucrarea în scopuri 
medicale; prelucrarea în contextul ocupării 
forței de muncă și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică. 
Este deosebit de important ca, pe durata 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

certificare; nivelul adecvat de protecție 
acordat de o țară terță sau de o 
organizație internațională; sancțiunile 
administrative; prelucrarea în scopuri 
medicale; prelucrarea în contextul ocupării 
forței de muncă și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți și în special cu Comitetul 
european pentru protecția datelor. Atunci 
când pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Or. hu

Justificare

Soluțiile grafice care facilitează înțelegerea și claritatea pot să se bazeze pe alte elemente 
grafice decât pictogramele. Nu ar trebui să fie excluse alte posibilități.

Amendamentul 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 



AM\928599RO.doc 41/163 PE506.145v01-00

RO

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

cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. La punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentului 
regulament ar trebui să se asigure faptul 
că produselor și serviciilor, inclusiv 
echipamentelor de comunicații electronice 
terminale și de alt tip, nu li se aplică nicio 
cerință obligatorie cu privire la 
caracteristicile tehnice specifice, care ar 
putea împiedica introducerea pe piață și 
libera circulație a acestor echipamente în 
statele membre și între acestea.
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medicale; prelucrarea în contextul 
ocupării forței de muncă și prelucrarea în 
scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică. Este deosebit de important ca, 
pe durata activităților pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure
transmiterea simultană, la timp și în mod 
corespunzător a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 652
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competențe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
ale minorilor; proceduri standard și 
formulare tip pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate; formulare 
tip pentru informarea persoanei vizate; 
formulare tip și proceduri standard 
referitoare la dreptul de acces; dreptul la 
portabilitatea datelor; formulare tip în 
ceea ce privește responsabilitatea 
operatorului de a asigura protecția datelor 
începând cu momentul conceperii și 
protecția implicită a datelor; cerințe 
specifice privind securitatea prelucrării; 
formatul și procedurile standard pentru 
notificarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal în atenția 
autorității de supraveghere și pentru 

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

Or. en

Justificare

Acesta este un amendament orizontal, prin care toate actele de punere în aplicare se 
înlocuiesc cu acte delegate, cu scopul de a garanta implicarea deplină a Parlamentului 
European în procesul decizional.

Amendamentul 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 130
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
învestită cu competențe de executare. La 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament ar trebui să se 
asigure faptul că produselor și serviciilor, 
inclusiv echipamentelor de comunicații 
electronice terminale și de alt tip, nu li se 
aplică nicio cerință obligatorie cu privire
la caracteristicile tehnice specifice, care 
ar putea împiedica introducerea pe piață 
și libera circulație a acestor echipamente 
în statele membre și între acestea.
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membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 654
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Considerentul 131

Textul propus de Comisie Amendamentul

(131) Procedura de examinare ar trebui 
să fie utilizată pentru a se stabili 
formulare tip legate de obținerea 
consimțământului unui minor; proceduri 
standard și formulare tip pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate; 
formulare tip pentru informarea 
persoanei vizate; formulare tip și 
proceduri standard referitoare la dreptul 
de acces; dreptul la portabilitatea datelor; 
formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului de a 
asigura protecția datelor începând cu 
momentul conceperii și protecția implicită 
a datelor; cerințe specifice privind 
securitatea prelucrării; formatul și 
procedurile standard pentru notificarea 
unei încălcări a securității datelor cu 
caracter personal în atenția autorității de 
supraveghere și pentru comunicarea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal către persoana vizată; standarde 
și proceduri pentru o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor; 
formele și procedurile de autorizare 
prealabilă și de consultare prealabilă; 
standarde tehnice și mecanisme de 
certificare; nivelul adecvat de protecție 
oferit de o țară terță, de un teritoriu sau 

eliminat
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de un sector de prelucrare din țara terță 
respectivă sau de o organizație 
internațională; divulgările de informații 
neautorizate de dreptul Uniunii; asistența 
reciprocă; operațiunile comune; deciziile 
în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, dat fiind că aceste 
acte au un domeniu de aplicare general.

Or. en

Justificare

Acesta este un amendament orizontal, prin care toate actele de punere în aplicare se 
înlocuiesc cu acte delegate, cu scopul de a garanta implicarea deplină a Parlamentului 
European în procesul decizional.

Amendamentul 655
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 132

Textul propus de Comisie Amendamentul

(132) Comisia ar trebui să adopte acte de 
punere în aplicare imediat aplicabile 
atunci când acest lucru se impune din 
motive imperative de urgență, în cazuri 
justificate în mod corespunzător 
referitoare la o țară terță, un teritoriu sau 
un sector de prelucrare din țara terță 
respectivă sau o organizație 
internațională care nu asigură un nivel de 
protecție adecvat și referitoare la aspectele 
comunicate de către autoritățile de 
supraveghere în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței.

eliminat

Or. en

Amendamentul 656
Axel Voss
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Propunere de regulament
Considerentul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

(134) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
abrogată prin prezentul regulament. Cu 
toate acestea, deciziile Comisiei care au 
fost adoptate și autorizațiile care au fost 
emise de autoritățile de supraveghere pe 
baza Directivei 95/46/CE ar trebui să 
rămână în vigoare.

(134) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
abrogată prin prezentul regulament. Cu 
toate acestea, deciziile Comisiei care au 
fost adoptate și autorizațiile care au fost 
emise de autoritățile de supraveghere pe 
baza Directivei 95/46/CE ar trebui să 
rămână în vigoare. Aceste dispoziții ar 
trebui să fie valabile și pentru acordurile 
internaționale sau înțelegerile dintre UE 
sau un stat membru și o țară terță, în 
special atunci când Directiva 95/46/CE 
era deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 657
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Considerentul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

(134) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
abrogată prin prezentul regulament. Cu 
toate acestea, deciziile Comisiei care au 
fost adoptate și autorizațiile care au fost 
emise de autoritățile de supraveghere pe 
baza Directivei 95/46/CE ar trebui să 
rămână în vigoare.

(134) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
abrogată prin prezentul regulament. Cu 
toate acestea, deciziile Comisiei care au 
fost adoptate și autorizațiile care au fost 
emise de autoritățile de supraveghere pe 
baza Directivei 95/46/CE ar trebui să 
rămână în vigoare. Deciziile adoptate de 
Comisie și autorizațiile acordate de 
autoritățile de supraveghere referitoare la 
transferul de date cu caracter personal 
către țări terțe ar trebui să rămână în 
vigoare pe o perioadă de tranziție de doi 
ani.

Or. en
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Amendamentul 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcția pe care o îndeplinește în societate și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și diversitatea culturală,
religioasă și lingvistică.

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcția pe care o îndeplinește în societate și 
cu progresele reale și potențiale ale 
științei, sănătății și tehnologiei, dar și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul 
la proprietate și în special protecția 
proprietății intelectuale, dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil, 
precum și diversitatea culturală, religioasă 
și lingvistică.

Or. en

Justificare

Prelucrarea adreselor IP este adesea un element constitutiv esențial al investigațiilor în 
domeniul abuzurilor în materie de drepturi de proprietate intelectuală în temeiul 
Directivei 2004/48/CE și nu ar trebui să fie împiedicate de prezentul regulament.

Amendamentul 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile alineatului (3) nu aduc 
atingere măsurilor legislative adoptate de 
statele membre, care prevăd condiții mai 
favorabile pentru persoanele vizate în 
ceea ce privește protecția datelor lor, în 
special în sensul articolelor 80 și 84.

Or. en

Amendamentul 660
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
efectuate total 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 sunt destinate să facă parte dintr-un 
sistem de evidență a datelor.

(1) Prezentul regulament se aplică
prelucrării datelor cu caracter personal, 
efectuate total sau parțial prin mijloace 
automatizate, fără niciun fel de 
discriminare în ceea ce privește metodele 
folosite, 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 sunt 
destinate să facă parte dintr-un sistem de 
evidență a datelor.

Or. it

Justificare

Necesitatea protejării datelor nu ține cont de metoda folosită pentru prelucrarea datelor 
respective și ar trebui să fie neutră față de tehnologiile actuale și viitoare de prelucrare.

Amendamentul 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



PE506.145v01-00 50/163 AM\928599RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
efectuate total 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 sunt destinate să facă parte dintr-un 
sistem de evidență a datelor.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
efectuate total sau parțial prin mijloace 
automatizate, fără discriminare între astfel 
de mijloace de prelucrare, 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 sunt destinate să facă parte 
dintr-un sistem de evidență a datelor.

Or. en

Amendamentul 662
Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) de către instanțe, parchete și instituții 
care pun în aplicare decizii judiciare prin 
executarea sentințelor și a pedepselor.

Or. de

Justificare

Activitățile instanțelor și executorilor judecătorești, în sensul punerii în aplicare a legii, ar 
trebui să fie exceptate de la aplicarea dispozițiilor propuse, în măsura în care acest lucru este 
posibil. 

Amendamentul 663
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dispozițiile prezentului 
regulament intră în contradicție cu o 
dispoziție a unui alt act al Uniunii care 
reglementează aspecte specifice ale 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
anumite sectoare, dispoziția acestui din 
urmă act al Uniunii prevalează și se 
aplică sectoarelor specifice în cauză.

Or. en

Amendamentul 664
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) care au fost colectate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, astfel cum se menționează la 
articolul 91;

Or. fr

Amendamentul 665
Philippe Juvin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) care a început înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, astfel 
cum se menționează la articolul 91;

Or. fr
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Amendamentul 666
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 667
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul regulament li se aplică și instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

Amendamentul 668
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Dispozițiile ar trebui să li se aplice și organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

Amendamentul 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

O abordare cuprinzătoare a protecției datelor presupune și includerea instituțiilor, a 
organelor, a oficiilor și a agențiilor Uniunii în domeniul de aplicare a regulamentului.

Amendamentul 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Instituțiile și organismele Uniunii nu ar trebui să rămână complet în afara obiectului 
prezentului regulament. Dacă scopul acestui instrument este acela de a stabili, în mod 
uniform în cadrul Uniunii, principii și garanții de bază privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, excluderea instituțiilor europene alimentează, cel puțin în mod formal, 
ideea că există două sisteme juridice separate: al statelor membre și al Uniunii.
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Amendamentul 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de către statele membre atunci când 
desfășoară activități care intră sub 
incidența capitolului 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană;

(c) de către statele membre atunci când 
desfășoară activități care intră sub 
incidența titlului V capitolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană;

Or. es

Amendamentul 672
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, care nu pune datele la 
dispoziția unui număr nedeterminat de 
persoane în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice;

Or. en

Justificare

În conformitate cu cauzele C-101/01 și C-73/07 ale CJUE.

Amendamentul 673
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

activităților sale exclusiv personale sau 
domestice;

Or. en

Amendamentul 674
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de către o persoană fizică, într-un scop 
care nu poate fi atribuit activității sale 
comerciale sau activității sale profesionale 
independente;

Or. de

Amendamentul 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, care nu pune datele la 
dispoziția unui număr nedeterminat de 
persoane în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice;

Or. en

Amendamentul 676
Françoise Castex

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

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

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice, cu 
excepția cazului în care datele cu caracter 
personal ale altor persoane fizice devin 
accesibile pentru un număr nedeterminat 
de persoane;

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal ar trebui să fie puse la dispoziția unui număr nedeterminat de 
persoane în mod implicit.

Amendamentul 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de către o persoană fizică în cadrul 
activităților sale exclusiv private sau 
domestice, cu excepția cazului în care 
datele cu caracter personal sunt publicate. 
Prelucrarea suplimentară în alte scopuri 
a acestor date cu caracter personal 
trebuie să se bazeze pe consimțământul 
persoanei vizate. Această derogare nu ar 
trebui să se aplice atunci când 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
se face în scop profesional sau comercial. 
Drepturile terților trebuie luate în 
considerare în special în ceea ce privește 
utilizarea de date sensibile;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce o limitare a derogării privind activitățile domestice. 
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Anumite principii și standarde de confidențialitate ar trebui să se aplice chiar și în cazul 
utilizării datelor în scopuri private sau familiale.

Amendamentul 678
Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de către micile întreprinderi în cadrul 
activităților exclusiv proprii și pentru 
utilizări strict și exclusiv interne;

Or. en

Amendamentul 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) de către microîntreprinderi, conform 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei și 
în cadrul propriilor activități, precum și 
pentru date utilizate în mod strict și 
exclusiv în scopuri interne;

Or. en

Amendamentul 680
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de către autoritățile competente în (e) de către autoritățile publice competente 



PE506.145v01-00 58/163 AM\928599RO.doc

RO

scopul prevenirii, investigării, identificării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale.

în scopul prevenirii, investigării, 
identificării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării sancțiunilor 
penale.

Or. en

Amendamentul 681
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, investigării, identificării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale.

(e) de către autoritățile publice competente 
în scopul prevenirii, investigării, 
identificării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării sancțiunilor 
penale.

Or. en

Amendamentul 682
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, investigării, identificării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.
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Amendamentul 683
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) care au fost anonimizate.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament nu se aplică în cazul prelucrării de date anonimizate (a se vedea 
definiția de la articolul 4).

Amendamentul 684
Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în scopuri de cercetare istorică, 
statistică și științifică.

Or. en

Amendamentul 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) realizate de angajator ca parte a 
tratamentului datelor cu caracter 
personal ale angajaților în contextul 
ocupării forței de muncă.

Or. en
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Amendamentul 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) care sunt anonimizate în sensul 
articolului 4 punctul (2c).

Or. en

Amendamentul 687
Sarah Ludford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) care au fost anonimizate.

Or. en

Justificare

Datele anonime nu ar trebui să facă obiectul regulamentului.

Amendamentul 688
Louis Michel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de către organizațiile sportive, în 
scopul prevenirii, depistării și investigării 
oricărei încălcări a integrității sportive în 
ceea ce privește aranjarea meciurilor și 
dopajul.
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Or. en

Amendamentul 689
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cadrul unei activități care poate fi 
atribuită activității profesionale sau 
comerciale a unei persoane vizate.

Or. de

Amendamentul 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de către biserici și asociații sau 
comunități religioase;

Or. de

Justificare

Exceptarea clară a bisericilor și a comunităților religioase de la normele privind prelucrarea 
datelor va corespunde mai bine cerințelor articolului 17 din TFUE decât simpla dispoziție 
tranzitorie prevăzută la articolul 84 privind legislația existentă în domeniul protecției datelor, 
aplicabilă bisericilor și asociațiilor religioase.

Amendamentul 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de către autoritățile competente, în 
vederea elaborării și diseminării 
statisticilor oficiale care le-au fost 
încredințate.

Or. es

Amendamentul 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) ale unei persoane fizice care 
desfășoară o activitate economică prin 
care se identifică pe piață.

Or. en

Amendamentul 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) ale unei persoane fizice și care sunt 
făcute publice în cursul exercitării unor 
atribuții profesionale, precum numele, 
datele de contact și funcția.

Or. en

Amendamentul 694
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) realizate de angajator ca parte a 
tratamentului datelor cu caracter 
personal ale angajaților în contextul 
ocupării forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) de către autoritățile competente, în 
vederea întocmirii listelor electorale.

Or. es

Amendamentul 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) care au fost anonimizate.

Or. en

Amendamentul 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care anumite dispoziții 
separate prevăzute de legislația Uniunii 
Europene sau de legislația statelor 
membre impun o protecție a datelor cu 
caracter personal superioară protecției 
stabilite de prezentul regulament, 
respectivele dispoziții se pun în aplicare în 
mod complementar. Acest lucru este 
valabil în special în cazul 
confidențialității protejate prin lege, de 
exemplu al confidențialității bancare.

Or. en

Amendamentul 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Informațiile divulgate conform legii 
în registrele naționale ale entităților 
economice nu sunt protejate în temeiul 
prezentului regulament, în măsura în care 
identifică pe piață respectivele entități.

Or. en

Amendamentul 699
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 7 alineatul (4), articolul 15 
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alineatul (1) litera (e), articolul 17, 
articolul 18, articolul 22 literele (c) și (e), 
articolele 33, 35, 36, 37 și articolul 79 
alineatele (4), (5), (6) și (7) din prezentul 
regulament nu se aplică prelucrării de 
date cu caracter personal realizate de 
către autoritățile publice.

Or. en

Justificare

Normele foarte detaliate și stricte ale regulamentului au consecințe negative în ceea ce 
privește autoritățile publice. Cea mai mare parte a activităților de prelucrare realizate de 
autoritățile publice se desfășoară exclusiv la nivel național, iar prelucrarea de date se 
efectuează în principal în cadrul activităților furnizate și realizate doar de către autoritățile 
publice precum plata beneficiilor sociale, niciodată în scopul obținerii de profit. Așadar, se 
propune ca prezentul regulament să nu se aplice în cazul activităților de prelucrare de date 
desfășurate de către autoritățile publice.

Amendamentul 700
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de operator pe teritoriul Uniunii.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința pe 
teritoriul Uniunii, în cadrul activităților 
unui sediu al unui operator sau al unei 
persoane împuternicite de operator pe 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

Operatorii de date cu sediul în UE care prelucrează numai date neeuropene din țări terțe ar 
trebui să fie excluși din domeniul de aplicare a regulamentului pentru a le permite să 
concureze pe piețe din afara UE cu operatorii de date care nu fac obiectul prezentului 
regulament.
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Amendamentul 701
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de operator pe teritoriul Uniunii.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința pe 
teritoriul Uniunii, în cadrul activităților 
unui sediu al unui operator sau al unei 
persoane împuternicite de operator pe 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului regulament este acela de a proteja datele cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în UE. În cazul datelor cu caracter personal fără 
relevanță europeană (prelucrarea de date cu caracter personal ale unor persoane vizate care 
își au reședința în afara UE), prezentul amendament este important pentru uniformizarea 
cerințelor aplicabile companiilor din UE și celor din afara UE.

Amendamentul 702
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane 
împuternicite de operator pe teritoriul 
Uniunii.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal pe 
teritoriul Uniunii sau într-un loc în care 
legislația națională a unui stat membru se 
aplică în temeiul dreptului internațional.

Or. de
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Amendamentul 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite 
de operator pe teritoriul Uniunii.

(1) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința pe 
teritoriul Uniunii, în cadrul activităților 
unui sediu al unui operator sau al unei 
persoane împuternicite de operator pe 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 704
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator sau o 
persoană împuternicită de operator care 
nu este stabilit în Uniune.

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate în Uniune sau 
(b) urmărirea comportamentului acestora.

Or. en

Amendamentul 705
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

(2) Prezentul regulament se aplică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere legal și compatibil cu 
sistemul juridic al unei țări terțe,
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

Or. en

Amendamentul 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator sau o 
persoană împuternicită de operator care 
nu este stabilit în Uniune.

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate în Uniune sau 
(b) urmărirea comportamentului acestora.

Or. en

Amendamentul 707
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate sau 

(a) oferirea de bunuri și servicii în Uniune 
unor astfel de persoane vizate, inclusiv 
servicii prestate persoanei cu titlu gratuit
sau 

Or. en

Amendamentul 708
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal de 
către un operator care nu este stabilit în 
Uniune, ci într-un loc în care legislația 
națională a unui stat membru se aplică în 
temeiul dreptului internațional public.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor 
vizate care își au reședința în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de 
operator care nu este stabilit în Uniune.

Amendamentul 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal de 
către un operator care nu este stabilit în 

eliminat
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Uniune, ci într-un loc în care legislația 
națională a unui stat membru se aplică în 
temeiul dreptului internațional public.

Or. en

Amendamentul 710
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal de 
către un operator care nu este stabilit în 
Uniune, ci într-un loc în care legislația 
națională a unui stat membru se aplică în 
temeiul dreptului internațional public.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 711
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal de 
către un operator care nu este stabilit în 
Uniune, ci într-un loc în care legislația 
națională a unui stat membru se aplică în 
temeiul dreptului internațional public.

(3) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal de 
către un operator care nu este stabilit în 
Uniune, ci într-un loc în care legislația 
națională a unui stat membru se aplică în 
temeiul dreptului internațional public. 
Aceasta nu aduce atingere dispozițiilor 
naționale aplicabile operatorului.

Or. de
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Amendamentul 712
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Textul a fost mutat la definiția termenului „date cu caracter personal”.

Amendamentul 713
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 un 
identificator online sau la unul sau mai 
mulți factori specifici identității fizice, 
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fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective;

fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective 
și care nu acționează în capacitatea sa 
profesională;

Or. en

Amendamentul 714
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată sau individualizată, în 
mod direct sau indirect, 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 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 ori de gen sau orientării 
sexuale a persoanei respective;

Or. en

Amendamentul 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 

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

indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, care lucrează împreună cu 
operatorul, în special prin referire la un 
număr de identificare, la date de localizare, 
la un identificator online sau la unul sau 
mai mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective 
și care nu acționează în capacitatea sa 
profesională;

Or. en

Justificare

Mijloacele folosite pentru identificare ar trebui să aibă legătură directă cu operatorul de date 
și cu partenerii săi contractuali. Anumite situații particulare pot fi dificil de evaluat, având în 
vedere că un comerciant unic (instalator, medic) liber profesionist care utilizează aceeași 
linie telefonică în scopuri comerciale și private estompează limitele dintre persoanele fizice și 
cele juridice. Regulamentul ar trebui să fie aplicabil doar persoanelor fizice care nu 
acționează în capacitatea lor profesională.

Amendamentul 716
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator, 
în special prin referire la un număr de 
identificare sau la unul sau mai mulți 
factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective. 
O persoană fizică nu este considerată 
identificabilă dacă identificarea necesită 
un termen, eforturi și resurse materiale 
disproporționate;
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Or. en

Amendamentul 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, 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 lucrează împreună cu 
operatorul, în special prin referire la un 
număr de identificare, la date de localizare, 
la un identificator online sau la unul sau 
mai mulți factori specifici identității fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale a persoanei respective 
și care nu acționează în capacitatea sa 
profesională;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE. Amendamentul clarifică faptul că, pentru a putea identifica o 
persoană vizată, trebuie să se considere că există o relație cu operatorul. Datele utilizate în 
exercitarea unor atribuții profesionale nu ar trebui să fie definite drept date cu caracter 
personal.

Amendamentul 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „persoana vizată” înseamnă o persoană 1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 



AM\928599RO.doc 75/163 PE506.145v01-00

RO

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

fizică identificată sau identificabilă ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace disponibile din 
punct de vedere tehnic care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, cu condiția ca utilizarea acestor 
mijloace să nu presupună costuri 
excesive, să nu dureze prea mult și să nu 
necesite luarea unor măsuri complexe;

Or. pl

Amendamentul 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
identificată, o gospodărie sau o persoană 
ce poate fi identificată sau individualizată, 
în mod direct sau indirect, prin mijloace 
care pot fi utilizate, cu o probabilitate 
rezonabilă, de operator sau de orice altă 
persoană fizică sau juridică, în special prin 
referire la un număr de identificare, 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 sau a gospodăriei respective;

Or. en

Justificare

Se limitează derogarea privind gospodăriile.
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Amendamentul 720
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată fără echivoc, în mod 
direct sau indirect, prin mijloace aflate la 
dispoziția operatorului, 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.

Or. de

Amendamentul 721
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „persoană vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată sau individualizată, în 
mod direct sau indirect, 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 la 
unul sau mai mulți factori specifici 
identității fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale, sociale sau 
de gen ori orientării sexuale a persoanei 
respective;
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Or. hu

Justificare

Identitatea națională este un aspect specific, care nu se referă numai la problema rezidenței.

Amendamentul 722
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată;

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă („persoană 
vizată”); o persoană identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un 
număr de identificare sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale 
(„elemente personale de identificare”);

Or. en

Justificare

Definiție conform Directivei 95/46/CE.

Amendamentul 723
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată;

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă („persoana
vizată”); o persoană este considerată 
identificabilă dacă ea poate fi identificată, 
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direct sau indirect, în special prin referire 
la un număr de identificare sau la unul 
sau mai multe elemente specifice 
identității sale fizice, psihologice, psihice, 
economice, culturale sau sociale;

Or. de

Justificare

În conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată;

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice date privind în mod specific o 
persoană vizată, a cărei identitate specifică 
poate fi identificată în mod direct sau 
indirect de către operator sau de către 
orice altă persoană fizică sau juridică ce 
lucrează împreună cu operatorul;

Or. en

Amendamentul 725
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată;

2. „date cu caracter personal” înseamnă 
orice informație privind o persoană vizată, 
atunci când aceste informații sunt 
identificabile ca referindu-se la persoana 
vizată; informațiile care nu permit 
identificarea unei persoane vizate și 
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informațiile care nu ar permite o astfel de 
identificare fără un termen, eforturi și 
resurse materiale disproporționate nu 
sunt considerate date cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 726
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date pseudonimizate” înseamnă date 
cu caracter personal ale căror elemente 
personale de identificare au fost 
eliminate, dar în cazul cărora legătura cu 
aceste elemente personale de identificare 
este păstrată, astfel încât datele să poată fi 
atribuite unei persoane vizate de către 
oricine are acces la codurile de 
corespondență;

Or. en

Justificare

Datele pseudonimizate sunt introduse ca tip de date cu caracter personal, introducându-se 
astfel, în cadrul regulamentului, o serie de norme asociate acestora.

Amendamentul 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „număr de identificare” înseamnă 
orice cod numeric, alfanumeric sau 
similar utilizat de obicei într-un spațiu 
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online, excluzând codurile atribuite de o 
autoritate publică sau controlată de stat 
pentru a identifica o persoană fizică ca 
individ;

Or. en

Amendamentul 728
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pseudonim” înseamnă un 
identificator unic, specific unui singur 
context dat și care nu permite 
identificarea directă a unei persoane 
fizice, ci permite individualizarea unei 
persoane vizate;

Or. en

Amendamentul 729
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date pseudonimizate” înseamnă orice 
date cu caracter personal care au fost 
modificate astfel încât nu pot fi atribuite 
unei persoane vizate fără a se utiliza date 
suplimentare care fac obiectul unor 
controale separate și distincte de natură 
tehnică și organizațională destinate să 
garanteze că această atribuire nu are loc;

Or. en
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Justificare

Este necesară o definiție a termenului „date pseudonimizate”.

Amendamentul 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „date pseudonime” înseamnă orice 
date cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate sub o 
altă formă, astfel încât, în sine, nu pot fi 
atribuite unei persoane vizate fără a se 
utiliza date suplimentare care fac obiectul 
unor controale separate și distincte de 
natură tehnică și organizațională 
destinate să garanteze că această atribuire 
nu are loc sau că atribuirea ar necesita 
un termen, costuri și eforturi 
disproporționate;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 731
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „date anonimizate” înseamnă date 
care nu pot fi atribuite unei persoane 
vizate în niciun mod, deoarece toate 
trimiterile la elemente personale de 
identificare au fost eliminate permanent și 
complet; așadar, datele anonimizate nu 
fac obiectul prezentului regulament;

Or. en

Justificare

Dacă în regulament se face referire la date anonimizate, ar trebui să se și definească acest 
termen.

Amendamentul 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 733
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „date anonime” sau „date 
anonimizate” înseamnă date cu caracter 
personal care au fost modificate astfel 
încât nu mai pot fi atribuite unei persoane 
fizice identificabile;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a termenului „date anonimizate”.

Amendamentul 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „date anonime” înseamnă orice date 
cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate sub o 
altă formă, astfel încât nu mai pot fi 
atribuite unei persoane vizate; datele 
anonime nu se consideră drept date cu 
caracter personal;

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul ITRE și avizul IMCO.

Amendamentul 735
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „date criptate” înseamnă date cu 
caracter personal care, prin intermediul 
unor măsuri tehnologice de protecție, 
devin neinteligibile pentru persoanele 
care nu sunt autorizate să le acceseze;

Or. en

Justificare

Dacă în regulament se face referire la date criptate, ar trebui să se și definească acest
termen.

Amendamentul 736
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „număr de identificare” înseamnă 
orice cod numeric, alfanumeric sau 
similar utilizat de obicei într-un spațiu 
online, excluzând codurile atribuite de o 
autoritate publică sau controlată de stat 
pentru a identifica o persoană fizică ca
individ;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „date anonime” înseamnă orice date 
cu caracter personal care au fost 
colectate, modificate sau prelucrate sub o 
altă formă, astfel încât nu mai pot fi 
atribuite unei persoane vizate;

Or. en

Amendamentul 738
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. „creare de profiluri” înseamnă 
agregarea, clasificarea și înregistrarea 
informațiilor bazate pe date cu caracter 
personale sau pseudonimizate ale unei 
persoane vizate, cu scopul de a analiza 
modelele comportamentale ale persoanei 
vizate în cauză;

Or. en

Justificare

Dacă în regulament se face referire la crearea de profiluri, ar trebui să se și definească acest 
termen.

Amendamentul 739
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „prelucrare” înseamnă orice operațiune 
sau set de operațiuni efectuate asupra 

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

datelor cu caracter personal sau seturilor de 
date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar 
fi culegerea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziție în 
orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
ștergerea, blocarea sau distrugerea;

Or. de

Amendamentul 740
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 741
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „creare de profiluri” înseamnă orice 
formă de prelucrare automatizată a 
datelor cu caracter personal prin care se 
urmărește evaluarea anumitor aspecte 
personale legate de o persoană fizică sau 
efectuarea de analize sau previziuni în 
legătură, în special, cu activitatea 
persoanei fizice respective la locul de 
muncă, situația sa economică, locul în 
care se află, starea sa de sănătate, 
preferințele personale, încrederea de care 
se bucură sau comportamentul acesteia 
și/sau personalizarea unui serviciu 
furnizat sau a unei decizii aplicate unei 
persoane, care pot implica, de asemenea, 
prelucrare pentru a stabili categoria sau 
categoriile în care se încadrează o 
persoană;

Or. fr



PE506.145v01-00 88/163 AM\928599RO.doc

RO

Amendamentul 743
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „date biometrice” înseamnă orice date 
referitoare la caracteristicile fizice, 
fiziologice sau comportamentale unice ale 
unei persoane, cum ar fi imaginile faciale 
sau datele dactiloscopice;

Or. fr

Amendamentul 744
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Definiție conform Directivei 95/46/CE.
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Amendamentul 745
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Pare utilă diferențierea categoriilor de „operatori”, întrucât acest lucru va permite 
impunerea unor cerințe speciale în anumite cazuri. Noțiunile de operator direct și indirect, 
introduse mai jos, fac parte din categoria generală a „operatorilor”. Prin urmare, ele fac 
obiectul cerințelor generale ale prezentului regulament, având în vedere faptul că nu există 
dispoziții mai specifice în acest sens.

Amendamentul 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „operator” înseamnă persoana fizică sau 
juridică, autoritatea publică, agenția sau 
orice alt organism care, singur sau 

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

împreună cu altele, stabilește scopurile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal; 
atunci când scopurile prelucrării sunt 
stabilite prin dreptul Uniunii sau prin 
legislația unui stat membru, operatorul sau 
criteriile specifice pentru desemnarea 
acestuia pot fi stabilite prin dreptul Uniunii 
sau prin legislația unui stat membru;

Or. en

Justificare

Definiția operatorului ar trebui să se bazeze pe stabilirea scopurilor pentru care sunt 
prelucrate datele personale mai curând decât pe condițiile sau mijloacele prin care sunt 
obținute acestea. Controlul asupra scopului prelucrării constituie baza logică pentru 
alocarea de responsabilități distincte între operatorii care sunt responsabili de datele 
prelucrate și de motivul prelucrării și părțile responsabile cu prelucrarea care se ocupă de 
modul în care sunt prelucrate datele.

Amendamentul 747
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE. Scopul modificării nu este acela de a reduce nivelul de protecție 
pentru persoana respectivă, ci de a clarifica faptul că responsabilitatea aparține doar 
operatorului, nu și persoanei împuternicite de operator. A se vedea amendamentele conexe la 
articolele 22, 24, 26 și 77.

Amendamentul 749
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „operator direct” înseamnă o 
persoană care colectează date cu caracter 
personal de la persoana vizată sau le 
prelucrează în alt mod;
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Or. de

Amendamentul 750
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „operator indirect” înseamnă o 
persoană care nu colectează date cu 
caracter personal de la persoana vizată 
sau nu le prelucrează în alt mod;

Or. de

Amendamentul 751
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „editor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică, autoritate publică, 
serviciu sau orice alt organism care 
creează sisteme automate de prelucrare a 
datelor sau fișiere de date destinate să fie 
utilizate în prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către operatori și persoanele 
împuternicite de operatori, inclusiv 
echipamentele utilizate de persoana 
respectivă;

Or. fr

Amendamentul 752
Carmen Romero López
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „protecția datelor începând cu 
momentul conceperii” înseamnă protecția 
datelor pe parcursul întregului ciclu de 
viață al tehnologiei, de la începutul fazei 
de concepere și până la aplicarea, 
utilizarea și eliminarea finală;

Or. es

Justificare

Se propune o definiție a protecției datelor începând cu momentul conceperii, întrucât 
prezentul regulament face referire la această noțiune.

Amendamentul 753
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. „protecția implicită a datelor” 
înseamnă configurarea setărilor de 
confidențialitate ale serviciilor și 
produselor, astfel încât să respecte 
principiile generale ale protecției datelor, 
precum transparența, limitarea datelor la 
minimum, limitarea scopului, integritatea, 
limitarea la minimum a stocării, 
posibilitatea de intervenție și 
responsabilitatea.

Or. es

Justificare

Se propune o definiție a protecției implicite a datelor, întrucât prezentul regulament face 
referire la această noțiune.
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Amendamentul 754
Alexander Alvaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „terț” înseamnă persoana fizică sau 
juridică, autoritatea publică, agenția sau 
orice organism altul decât persoana 
vizată, operatorul, persoana împuternicită 
de operator și persoanele care, sub directa 
autoritate a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de acesta, sunt autorizate să 
prelucreze date;

Or. en

Justificare

Definiție conform Directivei 95/46/CE.

Amendamentul 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „terț” înseamnă persoana fizică sau 
juridică, autoritatea publică, agenția sau 
orice organism altul decât persoana 
vizată, operatorul, persoana împuternicită 
de operator și persoanele care, sub directa 
autoritate a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de acesta, sunt autorizate să
prelucreze date;

Or. en

Amendamentul 756
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, prin 
care persoana vizată acceptă, printr-o 
declarație sau printr-o acțiune pozitivă fără 
echivoc, ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate; prin „acțiune pozitivă 
fără echivoc” se înțelege orice acțiune 
neechivocă care rezultă dintr-o alegere și 
a cărei deplină realizare presupune 
necesitatea unei acțiuni de prelucrare a 
datelor;

Or. en

Justificare

Termenul „acțiune pozitivă fără echivoc” este prea vag și este necesară explicarea lui.

Amendamentul 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și clară, prin 
care persoana vizată acceptă ca datele sale 
cu caracter personal să fie prelucrate;

Or. en
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Amendamentul 758
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice exprimare de voință liberă, 
specifică și informată, printr-o declarație, o 
acțiune sau un comportament specific, 
care, având în vedere contextul și 
circumstanțele din momentul la se solicită 
consimțământul, reprezintă acceptul 
persoanei vizate ca datele sale cu caracter 
personal să fie prelucrate;

Or. en

Amendamentul 759
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită – o 
declarație prealabilă de voință 
(„voluntatis declaratio”) –, prin care 
persoana vizată acceptă în mod specific, 
informat și clar ca datele sale cu caracter 
personal să fie prelucrate;

Or. en

Amendamentul 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică și informată, prin care 
persoana vizată acceptă, printr-o declarație 
sau printr-o acțiune pozitivă fără echivoc, 
ca datele sale cu caracter personal să fie 
prelucrate. Consimțământul persoanei 
vizate se poate solicita și electronic, în 
special în contextul serviciilor societății 
informaționale;

Or. pl

Amendamentul 761
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, prin 
care persoana vizată acceptă, printr-o 
declarație sau printr-o acțiune pozitivă fără 
echivoc, ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate în vederea atingerii unui 
obiectiv specific sau a mai multor 
obiective compatibile și inseparabile;

Or. fr

Amendamentul 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință 
liberă, specifică și informată, prin care 
persoana vizată acceptă ca datele sale cu 
caracter personal să fie prelucrate;

Or. en

Justificare

Condiția potrivit căreia consimțământul trebuie să fie liber, specific și informat îi asigură o 
protecție suficientă persoanei vizate. Este neclară semnificația în practică a cerinței ca 
persoana vizată să accepte prelucrarea printr-o „declarație” sau o „acțiune pozitivă fără 
echivoc”.

Amendamentul 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 764
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și clară, prin 
care persoana vizată acceptă ca datele sale 
cu caracter personal să fie prelucrate; 
tăcerea sau lipsa de acțiune nu exprimă, 
ca atare, acceptarea propunerii;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică și informată, 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. es

Amendamentul 767
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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 există motive suficiente pentru a stabili că o „încălcare a securității datelor cu caracter 
personal” implică neapărat o încălcare a securității.

Amendamentul 768
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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 o încălcare 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; 

Or. en

Justificare

Obiectivul principal al prezentului regulament constă în protejarea persoanelor. Prin 
urmare, este necesară o definiție mai restrânsă a încălcării securității datelor cu caracter 
personal.

Amendamentul 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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

Amendamentul 770
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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 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, cu condiția ca respectivele date cu 
caracter personal să nu fi devenit 
neinteligibile pentru persoanele care nu 
sunt autorizate să le acceseze și dacă o 
astfel de încălcare are sau ar putea avea 
un efect negativ semnificativ asupra vieții 
private a persoanei vizate;

Or. en

Amendamentul 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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

Amendamentul 772
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „date genetice” înseamnă informații 
referitoare la caracteristicile ereditare sau 
modificarea acestora, ale unei persoane
identificate sau identificabile, obținute 
prin analiza acidului nucleic;

Or. en

Justificare

Definiția propusă pentru „date genetice” în propunerea de regulament ar trebui să fie 
modificată, astfel încât să fie în conformitate cu definițiile utilizate în alte documente, precum 
definiția „datelor genetice ale omului” utilizată în Declarația Internațională a Națiunilor 
Unite privind datele genetice ale omului. Amendamentul este în conformitate cu modificările 
propuse de președinția Consiliului, publicate la 22 iunie 2012.

Amendamentul 773
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „date genetice” înseamnă toate datele 
cu caracter personal referitoare la 
caracteristicile genetice ale unei persoane, 
care au fost moștenite sau dobândite într-
un stadiu precoce de dezvoltare prenatală, 
astfel cum rezultă în urma unei analize a 
unei mostre de material biologic al 
persoanei în cauză, în special a unei 
analize cromozomiale, a unei analize a 
acidului dezoxiribonucleic (ADN) sau a 
acidului ribonucleic (ARN) sau a unei 
analize a oricărui alt element ce permite 
obținerea unor informații echivalente;

Or. en

Justificare

Este necesar să se specifice ce se poate încadra în această definiție.
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Amendamentul 774
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „date genetice” înseamnă informații 
referitoare la caracteristicile ereditare sau 
modificarea acestora, ale unei persoane
identificate sau identificabile, obținute 
prin analiza acidului nucleic;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „date genetice” înseamnă informații 
referitoare la caracteristicile ereditare sau 
modificarea acestora, ale unei persoane
identificate sau identificabile;

Or. en

Justificare

Nu toate „datele genetice” conțin informații suficiente pentru identificarea unei persoane. 
Prin urmare, ar trebui clarificată definiția „datelor genetice” astfel încât ea să se refere doar 
la „date cu caracter personal”. Definiția ar trebui modificată și cu scopul de a se referi în 
mod specific la informațiile obținute prin analiza acizilor nucleici, astfel încât să fie coerentă 
cu alte definiții utilizate pe scară largă. Amendamentul este în conformitate cu modificările 
propuse de președinția Consiliului, publicate la 22 iunie 2012.
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Amendamentul 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „date genetice” înseamnă informații 
referitoare la caracteristicile ereditare sau 
modificarea acestora, ale unei persoane
identificate sau identificabile, obținute 
prin analiza acidului nucleic;

Or. en

Justificare

Definiția propusă ar trebui să fie în conformitate cu definițiile utilizate în alte documente, 
precum definiția „datelor genetice ale omului” utilizată în Declarația Internațională a 
Națiunilor Unite privind datele genetice ale omului.

Amendamentul 777
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „date genetice” înseamnă datele 
obținute prin teste sau analize genetice 
realizate în legătură cu testarea genetică 
privind caracteristicile genetice. 
Caracteristicile genetice sunt informații 
ereditare de origine umană, moștenite sau 
dobândite în timpul concepției sau până la 
naștere;

Or. de
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Amendamentul 778
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „date biometrice” înseamnă orice date 
referitoare la caracteristicile fizice, 
fiziologice sau comportamentale ale unei 
persoane, care permit identificarea unică a 
acesteia, cum ar fi imaginile faciale sau 
datele dactiloscopice;

11. „date biometrice” înseamnă orice date 
cu caracter personal referitoare la 
caracteristicile fizice, fiziologice sau 
comportamentale ale unei persoane, care 
permit identificarea unică a acesteia, cum 
ar fi imaginile faciale sau datele 
dactiloscopice;

Or. en

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

Amendamentul 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „date biometrice” înseamnă orice date 
referitoare la caracteristicile fizice, 
fiziologice sau comportamentale ale unei 
persoane, care permit identificarea unică a 
acesteia, cum ar fi imaginile faciale sau 
datele dactiloscopice;

11. „date biometrice” înseamnă orice date 
cu caracter personal referitoare la 
caracteristicile fizice, fiziologice sau 
comportamentale ale unei persoane, care 
permit identificarea unică a acesteia, cum 
ar fi imaginile faciale sau datele 
dactiloscopice;

Or. en

Amendamentul 780
Ewald Stadler
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „date biometrice” înseamnă orice date 
referitoare la caracteristicile fizice, 
fiziologice sau comportamentale ale unei 
persoane, care permit identificarea unică a 
acesteia, cum ar fi imaginile faciale sau 
datele dactiloscopice;

11. „date biometrice” înseamnă orice date 
referitoare la caracteristicile fizice, 
fiziologice sau comportamentale ale unei 
persoane, care permit identificarea unică a 
acesteia, cum ar fi imaginile faciale sau 
datele dactiloscopice, dar nu și 
semnăturile;

Or. de

Amendamentul 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „date privind sănătatea” înseamnă orice 
informații legate de sănătatea fizică sau 
mentală a unei persoane sau de acordarea 
de servicii medicale persoanei respective;

12. „date privind sănătatea” înseamnă orice 
informații cu caracter personal legate de 
sănătatea fizică sau mentală a unei 
persoane sau de acordarea de servicii 
medicale persoanei respective;

Or. en

Amendamentul 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „date privind sănătatea” înseamnă orice 
informații legate de sănătatea fizică sau 
mentală a unei persoane sau de acordarea 
de servicii medicale persoanei respective;

12. „date privind sănătatea” înseamnă date 
cu caracter personal legate de sănătatea 
fizică sau mentală a unei persoane sau de 
acordarea de servicii medicale persoanei 
respective;
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Or. en

Amendamentul 783
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „date privind sănătatea” înseamnă orice 
informații legate de sănătatea fizică sau 
mentală a unei persoane sau de acordarea 
de servicii medicale persoanei respective;

12. „date privind sănătatea” înseamnă orice 
informații legate în mod direct de sănătatea 
fizică sau mentală a unei persoane ;

Or. en

Amendamentul 784
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În mod similar dispozițiilor privind regulile corporatiste obligatorii.

Amendamentul 785
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; în cazul în 
care nu se ia nicio decizie pe teritoriul 
Uniunii cu privire la scopurile, condițiile și 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, sediul principal este 
locul în care se desfășoară principalele 
activități de prelucrare în cadrul 
activităților unui sediu al unui operator din 
Uniune. În ceea ce privește persoana 
împuternicită de operator, „sediu principal” 
înseamnă locul administrației sale centrale 
din Uniune și, dacă nu are o administrație 
centrală în Uniune, sediul principal este 
locul în care se desfășoară principalele 
activități de prelucrare. În ceea ce privește 
orice persoană fizică sau juridică, 
autoritate publică, agenție sau orice alt 
organism care acționează atât ca 
operator, cât și ca persoană împuternicită 
de operator, „sediul principal” înseamnă 
locul în care se stabilește că acesta își are 
sediul principal în calitate de operator;

Or. en
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Justificare

Este necesar să se precizeze și mai clar cum se poate stabili sediul principal cu ajutorul 
prezentului amendament.

Amendamentul 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. sediu principal” înseamnă locul stabilit 
de către operatorul de date sau de către 
persoana împuternicită de operator pe 
baza următoarelor criterii transparente și 
obiective: locul sediului central european 
al grupului sau locul întreprinderii din 
cadrul grupului care are responsabilități 
delegate în domeniul protecției datelor 
sau locul întreprinderii care se află în 
poziția cea mai bună (în ceea ce privește 
funcția managerială, capacitatea 
administrativă etc.) pentru a aborda și 
aplica normele prevăzute de prezentul 
regulament sau locul în care se iau 
principalele decizii pentru grupul regional 
în ceea ce privește scopurile prelucrării;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE. Criteriile sunt utilizate pentru a stabili autoritatea de control pentru 
regulile corporatiste obligatorii și au dovedit, prin urmare, că pot fi puse în aplicare.

Amendamentul 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; în cazul în 
care nu se ia nicio decizie pe teritoriul 
Uniunii cu privire la scopurile, condițiile și 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, sediul principal este 
locul în care se desfășoară principalele 
activități de prelucrare în cadrul 
activităților unui sediu al unui operator din 
Uniune. Pentru stabilirea principalelor 
activități de prelucrare ar trebui să se ia 
în considerare elemente factuale precum 
amplasarea fizică a serverelor de date, 
centralizarea principalelor activități de 
prelucrare sau influența dominantă a 
unui anumit sediu. În ceea ce privește 
persoana împuternicită de operator, „sediu 
principal” înseamnă locul administrației 
sale centrale din Uniune;

Or. en

Amendamentul 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; în cazul în 
care nu se ia nicio decizie pe teritoriul 
Uniunii cu privire la scopurile, condițiile și 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește operatorul, locul de stabilire al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, în care sunt 
luate principalele decizii privind scopurile, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; În cazul unui 
grup de întreprinderi, sediul principal este 
locul de stabilire al întreprinderii care 
deține poziția dominantă asupra grupului 
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caracter personal, sediul principal este 
locul în care se desfășoară principalele 
activități de prelucrare în cadrul 
activităților unui sediu al unui operator din 
Uniune. În ceea ce privește persoana 
împuternicită de operator, „sediu 
principal” înseamnă locul administrației 
sale centrale din Uniune;

în ceea ce privește politica în materie de 
protecție a datelor. În cazul în care nu se ia 
nicio decizie pe teritoriul Uniunii cu privire 
la scopurile, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, 
sediul principal este locul în care se 
desfășoară principalele activități de 
prelucrare în cadrul activităților unui sediu 
al unui operator din Uniune. În ceea ce 
privește persoana împuternicită de 
operator, se aplică aceleași reguli. 
Operatorul și persoana împuternicită de 
operator informează autoritatea 
competentă cu privire la desemnarea unui 
„sediu principal”;

Or. en

Amendamentul 789
Agustín Díaz de Mera Gacía Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „sediu principal” înseamnă, în ceea ce 
privește atât operatorul, cât și persoana 
împuternicită de operator, sediul oficial al 
acestuia pe teritoriul Uniunii, dacă acesta 
este locul în care sunt luate principalele 
decizii ale instituției, întreprinderii sau 
grupului sau, în cazul în care diferă, locul 
în care sunt luate astfel de decizii;

Or. es
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Justificare

Propunerea corelează definiția „sediului principal” cu ideea „principalelor decizii privind 
scopurile, condițiile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (…)”. Pe de o 
parte, acesta este un criteriu relativ nefiabil, iar pe de altă parte, nucleul unei societăți nu va 
avea întotdeauna legătură cu procesul așa-numitelor „decizii principale” privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că este mai sigură utilizarea 
criteriului centrului decizional al societății.

Amendamentul 790
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „autoritate de supraveghere 
competentă” înseamnă autoritatea de 
supraveghere care este singura 
competentă să supravegheze operatorul în 
conformitate cu articolul 51 alineatele (2), 
(3) și (4);

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „autoritate de supraveghere 
competentă” înseamnă autoritatea de 
supraveghere care este singura 
competentă să supravegheze operatorul în 
conformitate cu articolul 51 alineatele (2), 
(3) și (4);
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Or. en

Amendamentul 792
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează și poate fi contactată în locul 
operatorului de către orice autoritate de 
supraveghere și alte organisme din 
Uniune, în ceea ce privește obligațiile care 
îi revin operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează în locul operatorului în ceea ce 
privește obligațiile care îi revin 
operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

Or. en

Justificare

Reprezentantul acționează în numele operatorului. Prin urmare, operatorul este entitatea 
responsabilă în ceea ce privește relația cu autoritatea de supraveghere.

Amendamentul 793
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează și poate fi contactată în locul 
operatorului de către orice autoritate de 
supraveghere și alte organisme din Uniune, 
în ceea ce privește obligațiile care îi revin 
operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează și este contactată în locul 
operatorului de către autoritatea de 
supraveghere competentă și alte organisme 
din Uniune, în ceea ce privește obligațiile 
care îi revin operatorului în temeiul 
prezentului regulament;
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Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează și poate fi contactată în locul 
operatorului de către orice autoritate de 
supraveghere și alte organisme din 
Uniune, în ceea ce privește obligațiile care 
îi revin operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

14. „reprezentant” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică stabilită în Uniune, 
desemnată explicit de către operator, care 
acționează în locul operatorului și este 
contactată doar de către autoritatea de 
supraveghere competentă, în ceea ce 
privește obligațiile care îi revin 
operatorului în temeiul prezentului 
regulament;

Or. en

Amendamentul 795
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „reguli corporatiste obligatorii” 
înseamnă politicile în materie de protecție 
a datelor cu caracter personal care trebuie 
respectate de către un operator sau o 
persoană împuternicită de operator stabilită 
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii, 
în ceea ce privește transferurile sau seturile 
de transferuri de date cu caracter personal 
către un operator sau o persoană 
împuternicită în una sau mai multe țări 

17. „reguli corporatiste obligatorii” 
înseamnă politicile în materie de protecție
a datelor cu caracter personal care trebuie 
respectate de către un operator sau o 
persoană împuternicită de operator stabilită 
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii, 
în ceea ce privește transferurile sau seturile 
de transferuri de date cu caracter personal 
către un operator sau o persoană 
împuternicită în una sau mai multe țări 
terțe în cadrul unui grup de întreprinderi 
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terțe în cadrul unui grup de întreprinderi; din interiorul sau din afara Uniunii;

Or. en

Amendamentul 796
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 18 ani;

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 14 ani;

Or. en

Justificare

Limita de vârstă de 18 ani nu reflectă realitatea europeană în ceea ce privește legile statelor 
membre.

Amendamentul 797
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 18 ani;

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 13 ani;

Or. en

Amendamentul 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 18 ani;

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 13 ani;

Or. en

Justificare

Definiția oferă două definiții distincte ale vârstei într-un singur instrument de reglementare, 
fără o explicație clară în ceea ce privește cerințele și circumstanțele aplicate fiecărui grup de 
vârstă. Ar trebui să existe o restricție unică și clară care să nu permită prelucrarea datelor 
cu caracter personal pentru nicio persoană cu vârsta mai mică de 13 ani fără autorizarea 
părinților, indiferent de sectorul în care se produce prelucrarea respectivă.

Amendamentul 799
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „copil” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 18 ani;

18. „minor” înseamnă orice persoană cu 
vârsta mai mică de 18 ani;

Or. en

Amendamentul 800
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „servicii de arhivare” înseamnă 
autoritățile publice, serviciile publice sau 
persoanele juridice care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu legislația 
statului membru în cauză, au ca atribuție 
principală sau obligatorie colectarea,
păstrarea, clasificarea, diseminarea de 
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informații despre arhive și exploatarea 
acestora în interesul public, în special în 
vederea punerii în aplicare a drepturilor 
persoanelor fizice sau juridice înființate 
în temeiul dreptului public și privat sau în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică;

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se adauge o definiție a serviciilor de arhivare, care fac obiectul unei derogări, 
având în vedere rolul acestora în protejarea memoriei individuale și colective.

Amendamentul 801
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „autoritate de supraveghere” înseamnă 
o autoritate publică instituită de un stat 
membru în conformitate cu articolul 46.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 802
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „autoritate de supraveghere” înseamnă 
o autoritate publică instituită de un stat 
membru în conformitate cu articolul 46.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Justificare

Privește doar versiunea în limba germană.

Amendamentul 803
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „criminalitate financiară” înseamnă 
infracțiuni legate de criminalitatea 
organizată, racket, terorism, finanțări 
teroriste, trafic de persoane, trafic ilegal 
de migranți, exploatare sexuală, trafic de 
stupefiante și substanțe psihotrope, trafic 
ilicit de arme, trafic cu bunuri furate, 
corupție, mită, fraudă, falsificarea de 
monedă, contrafacerea și pirateria 
produselor, infracțiuni împotriva 
mediului, răpire, lipsirea de libertate în 
mod ilegal și luarea de ostateci, furturi 
calificate, furturi mărunte, contrabandă, 
infracțiuni legate de sistemul fiscal, 
extorcare, falsificare, piraterie, tranzacții 
bazate pe informații privilegiate și 
manipularea pieței.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 804
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „responsabil cu protecția datelor” 
înseamnă o persoană fizică sau juridică 
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sau o echipă de profesioniști, cu 
experiența și expertiza profesională 
necesară pentru îndeplinirea obligațiilor 
care rezultă din sau sunt prevăzute de 
prezentul regulament, care este angajată 
sau desemnată de către operator sau de 
către persoana împuternicită de operator.

Or. en

Amendamentul 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „criminalitate financiară” înseamnă 
infracțiuni legate de criminalitatea 
organizată, racket, terorism, finanțări 
teroriste, trafic de persoane, trafic ilegal 
de migranți, exploatare sexuală, trafic de 
stupefiante și substanțe psihotrope, trafic 
ilicit de arme, trafic cu bunuri furate, 
corupție, mită, fraudă, falsificarea de 
monedă, contrafacerea și pirateria 
produselor, infracțiuni împotriva 
mediului, răpire, lipsirea de libertate în 
mod ilegal și luarea de ostateci, furturi 
calificate, furturi mărunte, contrabandă, 
infracțiuni legate de sistemul fiscal, 
extorcare, falsificare, piraterie, tranzacții 
bazate pe informații privilegiate și 
manipularea pieței.

Or. en

Amendamentul 806
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19a „servicii cloud” înseamnă furnizarea 
către public de servicii de prelucrare sau 
stocare a datelor, utilizând resurse 
partajate aflate la distanță prin 
intermediul unei rețele de comunicații 
electronice;

Or. en

Amendamentul 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „blocare” înseamnă marcarea 
datelor cu caracter personal stocate, în 
scopul limitării prelucrării viitoare.

Or. de

Justificare

Având în vedere, printre altele, amendamentele la articolele 17 și 19, este necesar să se 
definească acest termen.

Amendamentul 808
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „anonimizare” înseamnă 
modificarea datelor cu caracter personal 
astfel încât toate informațiile referitoare 
la o persoană vizată să nu poată fi 
asociate unei persoane fizice identificate 
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sau identificabile sau acest lucru să poată 
realiza doar cu un volum disproporționat 
de timp, costuri și forță de muncă.

Or. de

Amendamentul 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „statistici oficiale” înseamnă 
informații cantitative și calitative, 
agregate și reprezentative, care 
caracterizează un fenomen colectiv la 
nivelul unei populații date.

Or. es

Justificare

Având în vedere excluderea completă a statisticilor oficiale și a listelor electorale din 
obiectul regulamentului, ar trebui să se menționeze la ce se referă aceste noțiuni. 

Amendamentul 810
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19b. „ștergere” înseamnă o acțiune prin 
care datele cu caracter personal nu mai 
pot fi recunoscute.

Or. de

Justificare

Este necesară o definiție în legătură cu articolul 17.
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Amendamentul 811
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19b. „pseudonimizare” înseamnă 
înlocuirea cu un semn a numelui și a 
altor elemente de identificare, cu scopul 
de a preveni sau de a împiedica 
identificarea persoanei vizate.

Or. de

Amendamentul 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19b. „liste electorale” înseamnă date cu 
caracter personal și date referitoare la 
locul de reședință ale persoanelor cu 
drept de vot.

Or. es

Justificare

Având în vedere excluderea completă a statisticilor oficiale și a listelor electorale din 
obiectul regulamentului, ar trebui să se menționeze la ce se referă aceste noțiuni.

Amendamentul 813
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19c. „terț” înseamnă persoana fizică sau 
juridică, autoritatea, instituția sau orice 
organism, altul decât persoana vizată, 
operatorul, persoana împuternicită de 
operator și persoanele care, sub directa 
autoritate a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de acesta, sunt autorizate să 
prelucreze date;

Or. de

Amendamentul 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19c. „servicii ale societății 
informaționale” înseamnă servicii 
furnizate la solicitarea beneficiarului, de 
la distanță și prin mijloace electronice, 
adică serviciul este trimis inițial și primit 
la destinație prin echipamente electronice 
de prelucrare, inclusiv de comprimare 
digitală și stocare de date și este transmis, 
realizat și primit integral prin rețele cu fir, 
prin radio, prin mijloace optice sau prin 
orice alte mijloace electromagnetice.

Or. es

Justificare

Este necesară definirea termenului de „servicii ale societății informaționale”, pentru a 
asigura punerea corectă și fiabilă în aplicare a articolului 8 alineatul (1).

Amendamentul 815
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal trebuie: Este necesar ca datele cu caracter 
personal:

Or. en

Amendamentul 816
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie prelucrate în mod legal, echitabil 
și transparent față de persoana vizată;

(a) să fie prelucrate în mod legal, 
proporțional și transparent față de 
persoana vizată;

Or. en

Amendamentul 817
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie prelucrate în mod legal, echitabil 
și transparent față de persoana vizată;

(a) să fie prelucrate în mod legal, echitabil 
și transparent;

Or. de

Amendamentul 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 819
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri, iar în cazul în care scopul 
prelucrării ulterioare nu este compatibil 
cu scopul pentru care au fost colectate 
datele cu caracter personal, prelucrarea 
trebuie să se bazeze pe un temei juridic 
care presupune cel puțin unul dintre 
considerentele menționate la articolul 6 
alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 820
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri; prelucrarea ulterioară a datelor 
în scopuri medicale, istorice, statistice sau 
științifice nu se consideră incompatibilă, 
cu condiția respectării dispozițiilor 
articolului 81 sau ale articolului 83, după 
caz;

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate 

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime, să nu fie prelucrate 



PE506.145v01-00 128/163 AM\928599RO.doc

RO

ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri;

ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri și să fie prelucrate într-un mod 
proporțional cu scopul respectiv 
(limitarea scopului);

Or. en

Amendamentul 823
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să fie colectate în scopuri determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri; prelucrarea ulterioară 
desfășurată de serviciile de arhivare în 
conformitate cu legislația statului 
membru se consideră compatibilă cu 
aceste scopuri și face obiectul dispozițiilor 
articolului 83a;

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea obiectului măsurilor ce urmează a se aplica în 
special în cazul arhivelor, având în vedere caracterul foarte specific al acestora, incluzând o 
referire explicită la prelucrarea realizată de serviciile de arhivare în conformitate cu 
legislația statului membru.

Amendamentul 824
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie adecvate, pertinente și limitate la 
strictul necesar în ceea ce privește 

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

sunt prelucrate;

Or. en

Amendamentul 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 826
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să fie adecvate, pertinente și limitate la 
strictul necesar în ceea ce privește 
scopurile pentru care sunt prelucrate;
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Or. de

Amendamentul 827
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Prelucrarea datelor trebuie să se realizeze într-o manieră proporțională și ar trebui să îi 
permită operatorului sau persoanei împuternicite de către operator să își desfășoare integral 
activitatea.

Amendamentul 828
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să fie exacte și, 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, să fie șterse sau rectificate fără 
întârzieri nejustificate;

Or. en
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Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să fie exacte și, 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, să fie șterse sau rectificate fără 
întârzieri nejustificate;

Or. en

Amendamentul 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să fie exacte și, 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, să fie șterse sau rectificate fără 
întârziere;

Or. es

Amendamentul 831
Ewald Stadler
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să fie exacte și, 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, dacă acest 
lucru nu este posibil, blocate sau
rectificate fără întârziere;

Or. de

Amendamentul 832
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

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

Or. en

Amendamentul 833
Jan Mulder
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Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua
stocarea;

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

Or. en

Amendamentul 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

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

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe și posibilitatea de a păstra datele cu caracter personal pe perioade mai 
lungi, în scopuri medicale, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 81, pentru a 
asigura disponibilitatea tuturor datelor corespunzătoare în vederea furnizării tratamentului 
celui mai adecvat pentru persoana vizată.

Amendamentul 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

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

Or. en

Amendamentul 836
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 837
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

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

Amendamentul 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele, fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 83;

Or. es

Amendamentul 839
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 

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

conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și până la 
momentul în care este clar că stocarea lor 
nu mai este necesară; datele cu caracter 
personal pot fi stocate perioade mai 
îndelungate, cu condiția ca datele să fie 
prelucrate de serviciile de arhivare în 
conformitate cu legislația statului 
membru, respectând condițiile stabilite la 
articolul 83a;

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea obiectului măsurilor ce urmează a se aplica în 
special în cazul arhivelor, având în vedere caracterul foarte specific al acestora, incluzând o 
referire explicită la prelucrarea realizată de serviciile de arhivare în conformitate cu 
legislația statului membru.

Amendamentul 840
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – 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; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

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

Or. de
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Amendamentul 841
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să fie protejate împotriva prelucrării 
neautorizate sau ilegale și împotriva 
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice 
sau organizatorice corespunzătoare;

Or. en

Justificare

Acesta este un principiu suplimentar util.

Amendamentul 842
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să fie protejate în mod corespunzător 
atunci când sunt prelucrate în afara SEE. 
O astfel de prelucrare va rămâne 
responsabilitatea operatorului;

Or. en

Justificare

Acesta este un principiu suplimentar util.

Amendamentul 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Amendamentul 844
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care este capabil să asigure și 
să demonstreze conformitatea 
operațiunilor sale de prelucrare cu 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Operatorul și persoana împuternicită de operator ar trebui să aibă obligația de a demonstra 
conformitatea atunci când li se solicită acest lucru.
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Amendamentul 845
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care asigură și, dacă i se 
solicită acest lucru, demonstrează 
autorității de supraveghere competente în 
temeiul articolului 51 alineatul (2) 
conformitatea prelucrării de către 
operator cu dispozițiile prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 846
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care asigură și este capabil să 
demonstreze conformitatea fiecărei 
operațiuni de prelucrare cu dispozițiile 
prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 847
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 848
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să fie prelucrate numai dacă și atât 
timp cât scopurile nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații care nu 
implică date cu caracter personal, de 
exemplu date pseudonimizate sau 
anonimizate.

Or. de

Amendamentul 849
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
se organizează și se desfășoară astfel 
încât să asigure respectarea principiilor 
menționate la primul paragraf.

Or. en
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Amendamentul 850
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Luarea în considerare a contextului

Operatorii, în colaborare cu persoanele 
împuternicite de aceștia, pun în aplicare 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare cu privire 
la contextul prelucrării de date, în special 
atunci când:
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul 
realizării de produse și servicii;
(b) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară exclusiv în 
contextul prevenirii fraudelor sau este 
strict necesară pentru a asigura 
securitatea rețelelor și a informațiilor și 
securitatea serviciilor aferente;
(c) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul 
obligațiilor legale, normative sau aplicare 
a legii pe care le are operatorul în cadrul 
Uniunii; 
(d) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul unor 
operațiuni interne de prelucrare, precum 
operațiunile contabile, de control sau 
transferurile de date între întreprinderi; 
(e) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul 
exprimărilor jurnalistice, artistice sau 
literare;
(f) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul 
cercetării istorice, statistice și științifice;
(g) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul 
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ocupării forței de muncă;
(h) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se desfășoară în contextul 
sănătății.

Or. en

Justificare

Aceleași date cu caracter personal pot avea semnificații diferite, în funcție de contextul și 
riscurile reprezentate de prelucrarea lor. Pierderea adresei unei persoane vizate poate avea 
consecințe diferite atunci când aceasta este pierdută de un distribuitor care a păstrat adresa 
în vederea efectuării unei expedieri sau când aceasta este pierdută de un medic specialist în 
tratarea cancerului care a păstrat adresa în scopul facturării.

Amendamentul 851
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Luarea în considerare a riscurilor

Operatorii pun în aplicare măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice 
corespunzătoare cu privire la riscurile 
asociate prelucrării de date, în special 
atunci când:
(a) se prelucrează date cu caracter 
personal pentru un număr mai mare de 
5 000 de persoane vizate pe parcursul 
oricărei perioade de 12 luni consecutive;
(b) se prelucrează categorii speciale de 
date, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 9 alineatul (1);
(c) se prelucrează date cu caracter 
personal referitoare la copii;
(d) nu se prelucrează exclusiv date 
pseudonimizate;
(e) în cazul unei încălcări, operațiunile de 
prelucrare pot afecta în mod negativ 
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datele cu caracter personal sau viața 
privată a persoanei vizate, ducând la 
furtul identității, vătămare financiară sau 
corporală, umilire gravă sau afectarea 
reputației;
(f) se efectuează o evaluare sistematică și 
amplă, în conformitate cu articolul 4 
paragraful 1 punctul (2d) (nou);
(g) se prelucrează informații privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa și originea etnică 
sau informații necesare pentru furnizarea 
de asistență medicală, studii 
epidemiologice sau studii privind boli 
mentale sau infecțioase și atunci când se 
prelucrează date pentru adoptarea de 
măsuri sau decizii care vizează anumite 
persoane pe scară largă;
(h) se monitorizează zone accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor optico-
electronice (supraveghere video);
(i) se prelucrează date cu caracter 
personal în sistemele de evidență a datelor 
de mari dimensiuni privind datele 
biometrice sau genetice;
(j) operațiunile de prelucrare de date 
necesită consultarea autorității de 
supraveghere în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (2) litera (b).

Or. en

Justificare

Aceleași date cu caracter personal pot avea semnificații diferite, în funcție de contextul și 
riscurile reprezentate de prelucrarea lor. Pierderea adresei unei persoane vizate poate avea 
consecințe diferite atunci când aceasta este pierdută de un distribuitor care a păstrat adresa 
în vederea efectuării unei expedieri sau când aceasta este pierdută de un medic specialist în 
tratarea cancerului care a păstrat adresa în scopul facturării.

Amendamentul 852
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Prelucrarea care nu permite identificarea 

directă
(1) În cazul în care datele prelucrate de 
către un operator nu îi permit acestuia să 
identifice în mod direct o persoană fizică, 
operatorul nu are obligația de a obține 
informații suplimentare pentru a 
identifica în mod direct persoana vizată 
numai în scopul respectării unei dispoziții 
a prezentului regulament.
(2) Atunci când operatorul nu poate 
respecta o dispoziție a prezentului 
regulament fiindcă datele prelucrate de el 
nu îi permit să identifice în mod direct o 
persoană fizică, operatorul nu are 
obligația de a respecta dispoziția 
respectivă a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Articolul 10 a fost mutat aici și a fost dezvoltat, pentru a promova, de exemplu, prelucrarea 
datelor pseudonimizate.

Amendamentul 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru un scop specific;

Or. en
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Justificare

Persoana vizată trebuie să știe și să înțeleagă la ce consimte. Consimțământul trebuie să fie 
acordat pentru un singur scop specific.

Amendamentul 854
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice, în forma descrisă la articolul 7;

Or. en

Amendamentul 856
Axel Voss

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

(b) prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana 
vizată este parte sau pentru executarea unor 
măsuri precontractuale la cererea persoanei 
vizate;

(b) prelucrarea este necesară pentru 
executarea sau desfășurarea unui contract 
sau a unor acorduri colective și la nivel de 
întreprindere la care persoana vizată este 
parte sau pentru executarea unor măsuri 
precontractuale la cererea persoanei vizate;

Or. en

Justificare

În Germania, acordurile colective sunt echivalente cu contractele reglementate de legislația 
națională și, prin urmare, pot reprezenta și fundamentul unei prelucrări legitime de date.

Amendamentul 857
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale sau 
contractuale care decurge din legislația 
Uniunii sau din legislația națională a 
unui stat membru, din norme de 
reglementare, orientări, cod de bune 
practici industriale, atât pe plan intern, 
cât și pe plan internațional, sau în 
vederea îndeplinirii unei cerințe de 
supraveghere sau a unei alte dispoziții 
juridice care îi revine operatorului, 
inclusiv cerințele autorităților de 
supraveghere;

Or. en

Justificare

Preluat parțial din avizul ITRE. Prezenta dispoziție ar trebui să asigure includerea 
reglementării financiare interne sau a codurilor de conduită.
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Amendamentul 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea se desfășoară exclusiv în 
contextul menționat la articolul 5a 
alineatele (2), (3) sau (6) sau în 
conformitate cu articolul 83;

Or. en

Justificare

Articolul este modificat cu scopul de a respecta principiile referitoare la context și la riscuri, 
în conformitate cu articolele 5a (nou) și 5b (nou).

Amendamentul 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale, norme de 
reglementare, orientări, cod de bune 
practici industriale, atât pe plan intern, 
cât și pe plan internațional, care îi revine 
operatorului, inclusiv cerințele 
autorităților de supraveghere;

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziție ar trebui să asigure includerea reglementării financiare interne sau a 
codurilor de conduită.
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Amendamentul 860
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului ori grupului de 
întreprinderi căruia îi aparține operatorul 
sau oricărui alt membru al acestuia;

Or. en

Amendamentul 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
exercitării dreptului sau a îndeplinirii unei 
obligații legale care îi revine operatorului;

Or. en

Amendamentul 862
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale, norme de 
reglementare, cod de bune practici 
industriale, atât pe plan intern, cât și pe 
plan internațional, care îi revine 
operatorului;
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Or. en

Justificare

Respectarea cerințelor financiare și a altor cerințe de reglementare trebuie să constituie un 
motiv legitim pentru prelucrarea de date.

Amendamentul 863
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului în conformitate cu 
dreptul Uniunii sau cu legislația unui stat 
membru;

Or. de

Justificare

Acest amendament corespunde formulării actuale a articolului 7 litera (c) din 
Directiva 95/46/CE și versiunii în limba engleză („obligație legală”) (nota traducătorului: 
cuvântul german folosit pentru traducerea termenului „legal” este modificat de 
amendament). Cuvântul german folosit pentru termenul „legal” [din coloana din stânga] 
sugerează faptul că dispozițiile referitoare la cerințele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal ar trebui să se limiteze la „legi”, iar acest lucru ar fi prea restrictiv. Este necesar 
un amendament pentru a garanta faptul că o astfel de obligație poate rezulta din orice 
reglementare legală.

Amendamentul 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului, grupului de 
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revine operatorului; întreprinderi căruia îi aparține operatorul 
sau oricărui alt membru al acestuia;

Or. fr

Amendamentul 865
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) o lege sau o altă dispoziție legală care i 
se aplică operatorului impune sau permite 
prelucrarea;

Or. de

Amendamentul 866
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;

(c) prelucrarea este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului, inclusiv pentru 
activități desfășurate din rațiuni de 
securitate sau pentru prevenirea și 
depistarea infracțiunilor;

Or. it

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea necesității de a include măsurile de securitate și 
de prevenire a infracțiunilor în categoria prelucrărilor legitime de date.
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Amendamentul 867
Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procesarea datelor este necesară 
pentru a asigura securitatea rețelelor și a 
informațiilor;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) procesarea datelor este necesară 
pentru a asigura securitatea rețelelor și a 
informațiilor;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament încorporează în text garanțiile stabilite la considerentul 39 prin 
clarificarea într-un articol obligatoriu din punct de vedere juridic a faptului că prelucrarea 
datelor în scopul securității rețelelor și a informațiilor este considerată prelucrare legală.

Amendamentul 869
Axel Voss

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

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul;

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt 
transferate datele;

Or. en

Amendamentul 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul;

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt 
transferate datele;

Or. en

Amendamentul 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul;

(e) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește unui 
interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este 
învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt 
transferate datele;
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Or. en

Amendamentul 872
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (f) de la alineatul (1) se înlocuiește cu orientările mult mai detaliate cu privire la 
„interesul legitim” de la noile alineate (1a), (1b) și (1c). A se vedea amendamentele conexe la 
articolul 6 alineatele (1a), (1b) și (1c). Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă 
certitudine juridică cu privire la prelucrarea datelor pe baza interesului legitim al 
operatorului. Actul delegat aferent de la articolul 6 alineatul (5) este eliminat, deoarece ar fi 
adus atingere esenței actului legislativ.

Amendamentul 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează
interesele sau drepturile și libertățile 

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

legitime ale persoanei vizate, ca urmare a 
relațiilor sale cu operatorul, luând în 
considerare interesele sau drepturile și 
libertățile operatorului de a desfășura o 
activitate comercială, precum și interesele 
sau drepturile și libertățile fundamentale 
ale persoanei vizate, care necesită 
protejarea datelor cu caracter personal, în 
special atunci când persoana vizată este un 
minor. Acest lucru nu se aplică în cazul 
prelucrării efectuate de către autoritățile 
publice în îndeplinirea misiunii lor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de terțul ori terții cărora le sunt 
divulgate datele și în scopul așteptărilor 
legitime ale persoanei vizate, ca urmare a 
relațiilor sale cu operatorul, luând în 
considerare interesele sau drepturile și 
libertățile operatorului de a desfășura o 
activitate comercială, precum și interesele 
sau drepturile și libertățile fundamentale 
ale persoanei vizate, care necesită 
protejarea datelor cu caracter personal, în 
special atunci când persoana vizată este un 
minor. Acest lucru nu se aplică în cazul 
prelucrării efectuate de către autoritățile 
publice în îndeplinirea misiunii lor.
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Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor în interesul legitim al terților ar trebui să rămână posibilă, astfel cum 
este prevăzut în Directiva 95/46/CE. Utilizarea adreselor părților terțe, de exemplu, este 
deosebit de importantă pentru atragerea de noi clienți.

Amendamentul 875
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) literele (a)-(e) nu se aplică, însă 
prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime predominante urmărite 
de operator, iar aceste interese prevalează 
în fața intereselor sau a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei 
vizate; Acest lucru nu se aplică în cazul 
prelucrării efectuate de către autoritățile 
publice în îndeplinirea misiunii lor.

Or. en

Justificare

Definiția propusă pentru „interese legitime” este ambiguă. Interesele prevalente ar trebui să 
constituie un motiv secundar pentru prelucrare dacă nu se aplică niciunul dintre celelalte 
motive.

Amendamentul 876
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

intereselor legitime urmărite de operator, 
precum depistarea infracțiunilor sau 
prevenirea infracțiunilor, a fraudelor, a 
pierderilor sau a daunelor sau în scopul 
îndeplinirii așteptărilor legitime ale 
persoanei vizate în ceea ce privește 
furnizarea eficientă a serviciilor, cu 
excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament evidențiază o serie deosebit de importantă de interese legitime și 
introduce noțiunea de așteptări legitime.

Amendamentul 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) fără a aduce atingere intereselor sau 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate, care necesită 
protejarea datelor cu caracter personal, în 
special atunci când persoana vizată este 
un minor, prelucrarea este necesară în 
scopul intereselor legitime urmărite de 
operator, în special:

- activitățile de marketing direct pentru 
produse și servicii proprii și similare,
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- aplicarea solicitărilor operatorului sau 
ale unui terț în numele căruia acționează 
operatorul, cu privire la persoana vizată 
sau pentru prevenirea sau limitarea 
daunelor provocate de persoana vizată 
operatorului.
Acest lucru nu se aplică în cazul prelucrării 
efectuate de către autoritățile publice în 
îndeplinirea misiunii lor.

Or. en

Amendamentul 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de sau în 
numele unui operator ori al unei persoane 
împuternicite de operator sau de terțul ori 
terții în interesul cărora se prelucrează 
datele, inclusiv pentru securitatea 
prelucrării, cu excepția cazului în care 
prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal, de exemplu atunci când
se prelucrează date referitoare la un 
minor. Interesul sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate nu prevalează asupra prelucrării 
efectuate de către autoritățile publice în 
îndeplinirea misiunii lor.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.
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Amendamentul 879
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Interesul legitim, ca 
temei juridic pentru prelucrare, se poate 
aplica într-un sens restrictiv doar în 
măsura în care acest lucru este strict 
necesar în scopul interesului legitim și 
atunci când nu există un alt temei juridic 
pentru scopul respectiv. În acest caz, 
operatorul informează persoana vizată în 
mod explicit și separat. De asemenea, 
operatorul publică motivele pentru care 
consideră că interesele sale prevalează 
față de interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 880
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 

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

vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal, în special atunci când 
persoana vizată este un minor.

Or. en

Amendamentul 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) în cazul în care pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal nu se aplică 
niciunul dintre temeiurile juridice 
menționate la alineatul (1), prelucrarea 
datelor cu caracter personal este legală 
dacă și în măsura în care este necesară în 
scopul intereselor legitime bine definite
urmărite de operator și proporțională cu 
acestea, cu excepția cazului în care 
prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal. În acest caz, operatorul 
informează în mod explicit și separat 
persoana vizată cu privire la prelucrarea 
datelor și la posibilitatea de a formula o 
contestație la autoritatea de supraveghere. 
De asemenea, operatorul publică motivele 
pentru care consideră că interesele sale 
prevalează față de interesele sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei în cauză. Prezenta literă nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor.

Or. en
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Amendamentul 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Scopul amendamentului este acela de a clarifica regulamentul și de a evita eventualele 
neînțelegeri sau îndoieli.

Amendamentul 883
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Legalitatea prelucrării ar trebui să se extindă și la persoanele împuternicite de operatori sau 
la terții cărora le sunt divulgate date în alte scopuri decât cel de distribuție, ajungându-se 
astfel la un echilibru între drepturile persoanelor vizate și cerințele de securitate ale anumitor 
furnizori de servicii.

Amendamentul 884
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care datele cu 
caracter personal necesită o protecție 
specială, ca urmare a prevalenței 
intereselor privind protecția persoanelor 
vizate în legătură cu drepturile și 
libertățile lor fundamentale. Această 
dispoziție se aplică în special atunci când 
persoana vizată este un minor. Ea nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor. Excepțiile de la această dispoziție se 
pot baza și pe una sau mai multe dintre 
celelalte condiții menționate la prezentul 
alineat.

Or. pl


