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Amendamentul 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară în scopul 
asigurării capacității unei rețele sau a 
unui sistem de informații de a face față 
evenimentelor accidentale sau acțiunilor 
ilegale sau rău intenționate care 
compromit disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate ori transmise, precum și 
securitatea serviciilor conexe oferite de 
aceste rețele și sisteme sau accesibile prin 
intermediul acestora;

Or. en

Justificare

Securitatea datelor trebuie considerată o parte esențială a protecției datelor. Prin urmare, se 
consideră că prelucrarea datelor este legală în cazul în care este necesară în scopul
securității datelor.

Amendamentul 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este limitată la date 
pseudonimizate, iar destinatarul 
serviciului beneficiază de dreptul de 
opoziție în temeiul articolului 19 
alineatul (3);

Or. en
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Amendamentul 888
Louis Michel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară pentru a 
asigura disponibilitatea, fiabilitatea, 
confidențialitatea și securitatea sistemelor 
de informații și comunicații, în special 
dacă acest lucru este necesar pentru 
executarea obligațiilor operatorului în 
temeiul legislației, contractului sau al 
politicilor interne orientate către 
respectarea acestor obligații;

Or. en

Amendamentul 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară datorită 
practicilor naționale pentru partenerii 
sociali cu privire la acordurile colective;

Or. en

Amendamentul 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) datele sunt colectate din registre, liste 
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sau documente publice;

Or. en

Justificare

Preluat din avizul IMCO.

Amendamentul 891
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară în interesul 
siguranței publice, al bunăstării, 
securității sau sănătății unei persoane 
fizice în conformitate cu drepturile și 
libertățile fundamentale; 

Or. en

Amendamentul 892
Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea datelor în măsura strict 
necesară în scopul asigurării securității 
rețelelor și a informațiilor, și anume 
capacitatea unei rețele sau a unui sistem 
informatic de a rezista, la un nivel de 
încredere dat, la evenimente accidentale 
sau la acțiuni ilegale sau răuvoitoare care 
compromit disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea și confidențialitatea datelor 
stocate sau transmise și securitatea 
serviciilor conexe oferite sau accesibile 
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prin aceste rețele și sisteme;

Or. de

Justificare

Securitatea informațiilor presupune prelucrarea unor informații în scopul protejării datelor 
cu caracter personal. Conform definiției, toate datele ar trebui considerate că au caracter 
personal, iar securitatea informațiilor trebuie să fie clasificată ca interes legitim care 
justifică prelucrarea unor date și se aplică orizontal în întregul regulament. Securitatea 
informațiilor constituie unul dintre fundamentele obligațiilor operatorului de date 
(articolele 30, 31) și, de asemenea, este recunoscută ca interes legitim în considerentul 39.

Amendamentul 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară în contextul 
ocupării unui loc de muncă, în special în 
scopul recrutării, îndeplinirii prevederilor 
contractului de muncă, inclusiv 
descărcarea de obligațiile stabilite prin 
lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă, precum și în 
scopul accesării, actualizării,
îmbunătățirii și modificării sistemelor de 
prelucrare a datelor angajaților, inclusiv 
a sistemelor tehnice de securitate 
concepute pentru a proteja datele 
angajaților de accesul neautorizat al unor 
terți, inclusiv conversie, viruși și malware;

Or. en
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Amendamentul 894
Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Preluat din avizul IMCO.

Amendamentul 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) datele sunt colectate din registre, liste 
sau documente publice;

Or. en

Amendamentul 896
Louis Michel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) prelucrarea este necesară în scopul 
pseudonimizării sau anonimizării datelor 
cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) prelucrarea este limitată la date 
pseudonimizate, în cazul cărora persoana 
vizată beneficiază de o protecție adecvată 
și destinatarul serviciului beneficiază de 
dreptul de opoziție în temeiul 
articolului 19 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fd (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) prelucrarea este necesară pentru a 
asigura capacitatea unei rețele sau a unui 
sistem de informații de a face față 
evenimentelor accidentale sau acțiunilor 
rău intenționate care compromit 
disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate ori transmise, precum și 
securitatea serviciilor conexe oferite de 
aceste rețele și sisteme sau accesibile prin 
intermediul acestora;

Or. en

Amendamentul 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) prelucrarea este necesară în scopul 
anonimizării sau pseudonimizării datelor 
cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 901
Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) prelucrarea este necesară în scopurile 
legitime interne ale grupurilor de 
întreprinderi și în cazul în care interesele 
persoanelor vizate sunt abordate suficient 
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de dispozițiile interne în materie de 
protecție a datelor sau de codul echivalent 
de conduită, astfel cum se prevede la 
articolul 38c;

Or. en

Amendamentul 902
Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetului european pentru 
protecția datelor i se încredințează sarcina 
de a preciza dacă prelucrarea este 
justificată în scopul urmăririi unui interes 
legitim de un operator, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), și dacă 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate 
prevalează asupra interesului legitim al 
operatorului.

Or. en

Amendamentul 903
Jan Philipp Albrecht

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care nu se aplică niciunul 
dintre temeiurile juridice pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
menționate la alineatul (1), prelucrarea 
datelor cu caracter personal este legală 
dacă și în măsura în care este necesară în 
scopul intereselor legitime urmărite de 
operator, cu excepția cazului în care 
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prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, caz în care este necesară protejarea 
datelor cu caracter personal. În acest caz, 
operatorul de date informează persoana 
vizată în mod explicit și separat în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1). 
Operatorul publică, de asemenea, 
motivele pentru care consideră că 
interesele sale prevalează asupra 
intereselor sau drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate. Acest 
alineat nu se aplică în cazul prelucrării 
efectuate de către autoritățile publice în 
îndeplinirea atribuțiilor lor.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 100 depus de raportor, clarificând faptul că informațiile privind 
prelucrarea datelor pe baza unui interes legitim se realizează împreună cu prelucrarea 
informațiilor generale referitoare la persoana vizată cu scopul de a evita, atât pentru 
operator, cât și pentru persoana vizată, sarcina unor mesaje multiple, separate.

Amendamentul 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea datelor pseudonimizate 
este legală.

Or. en

Justificare

Cerințele de legalitate sunt specificate în continuare pentru a promova prelucrarea datelor 
pseudonimizate.

Amendamentul 905
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Numai în cazul în care nu se aplică 
niciunul dintre temeiurile juridice pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
menționate la alineatul (1), prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopuri 
specifice se poate baza pe interesele 
legitime ale operatorului. În acest caz, 
operatorul de date informează persoana 
vizată în mod explicit și separat. 
Operatorul menționează motivele pentru 
care consideră că interesele sale 
prevalează asupra intereselor sau 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate. Acest alineat nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de 
către autoritățile publice în îndeplinirea 
atribuțiilor lor.

Or. en

Amendamentul 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În general, interesele legitime 
dominante care prevalează asupra 
intereselor persoanelor vizate menționate 
la alineatul (1) litera (f) sunt următoarele:
(a) protecția drepturilor fundamentale ale 
operatorului;
(b) protecția drepturilor fundamentale ale 
terților dacă operatorul are obligația 
legală de a le proteja drepturile;
(c) stabilirea, exercitarea sau protejarea 
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drepturilor legale;
(d) exercitarea dreptului la libertatea de 
exprimare în limitele articolului 80;
(e) cercetări istorice, statistice sau 
științifice în limitele articolului 83.

Or. en

Justificare

Listă a operațiunilor de prelucrare care prevalează asupra intereselor persoanelor vizate în 
temeiul legislației actuale a statelor membre.

Amendamentul 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Interesele legitime ale operatorului 
menționate la alineatul (1) litera (f) 
prevalează asupra intereselor sau 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate doar dacă:
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal are loc în cadrul exercitării 
dreptului a libertatea de expresie, în mass-
media sau prin artă, în limitele dreptului 
Uniunii și ale legislației naționale;
(b) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru și 
proporțională cu obținerea drepturilor 
juridice ale operatorilor sau ale terților în 
numele cărora operatorul acționează în 
legătură cu o anumită persoană vizată 
identificată sau pentru prevenirea sau 
limitarea unor daune cauzate de persoana 
vizată operatorului, dat fiind faptul că 
aceste drepturi nu sunt în mod vădit 
nerezonabile;
(c) prelucrarea datelor cu caracter 
personal are loc în contextul unor relații 
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profesionale între întreprinderi, datele au 
fost colectate de la persoana vizată în 
acest scop și prelucrarea se limitează la 
relația dintre întreprinderi în contextul 
căreia au fost colectate datele inițial;
(d) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru asociațiile, 
fundațiile și societățile de binefacere non-
profit înregistrate, recunoscute prin 
dreptul Uniunii sau legislația națională ca 
acționând în interesul public, exclusiv în 
scopul colectării de donații.

Or. en

Amendamentul 908
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Interesele legitime ale operatorului 
menționate la alineatul (1a) prevalează 
asupra intereselor sau drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei 
vizate, ca regulă generală și, de exemplu, 
dacă:
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal are loc în cadrul exercitării 
dreptului a libertatea de expresie, în mass-
media sau prin artă, în limitele dreptului 
Uniunii și ale legislației naționale;
(b) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru obținerea 
drepturilor juridice ale operatorilor sau 
ale terților în numele cărora operatorul 
acționează în legătură cu o anumită 
persoană vizată identificată sau pentru 
prevenirea sau limitarea unor daune 
cauzate de persoana vizată operatorului;
(c) persoana vizată a furnizat operatorului 
date cu caracter personal în baza 
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temeiului juridic menționat la alineatul 
(1) litera (b), iar datele personale sunt 
utilizate pentru marketing direct la 
produse și servicii proprii și similare, fără 
a fi transferate, iar operatorul este clar 
identificat de către persoana vizată;
(d) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se realizează în contextul unei 
relații profesionale între întreprinderi, iar 
datele au fost colectate de la persoana 
vizată în scopul respectiv;
(e) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru asociațiile,
fundațiile și societățile de binefacere non-
profit înregistrate, recunoscute prin 
dreptul Uniunii sau legislația națională ca 
acționând în interesul public, exclusiv în 
scopul colectării de donații.

Or. en

Justificare

Înlocuiește partea introductivă a amendamentului 101 depus de raportor, clarificând faptul 
că lista nu este exhaustivă prin adăugarea structurii „de exemplu”.

Amendamentul 909
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Sunt presupuse a fi legitime 
următoarele interese ale operatorului:
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru prevenirea 
sau limitarea daunelor suferite de către 
operator sau, în cazuri excepționale, de 
către un terț;
(b) persoana vizată a furnizat 
operatorului date cu caracter personal în 
baza temeiului juridic menționat la 
alineatul (1) litera (b), datele personale 
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sunt utilizate pentru marketing direct la 
produse și servicii proprii și similare, fără 
a fi transferate, iar operatorul este clar 
identificat în fața persoanei vizate;

Or. en

Amendamentul 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În general, interesele legitime 
dominante care prevalează asupra 
intereselor persoanelor vizate menționate 
la alineatul (1) litera (f) nu sunt 
următoarele:
(a) evaluarea credibilității;
(b) marketingul direct;
(c) prelucrarea pentru unicul scop al 
câștigului financiar suplimentar în 
contextul unei relații contractuale;
(d) prelucrarea care nu poate fi anticipată 
în mod rezonabil de persoana vizată sau 
care este în mod semnificativ 
dezavantajoasă.

Or. en

Justificare

Listă demonstrativă a operațiunilor de prelucrare care nu constituie „interese legitime 
dominante”, dar care pot fi admise pe alte temeiuri (de exemplu, consimțământ sau 
contracte).

Amendamentul 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, 
menționate la alineatul (1) litera (f), 
prevalează asupra intereselor legitime ale 
operatorului, ca regulă generală, dacă:
(a) prelucrarea poate implica un risc 
important de a cauza daune persoanei în 
cauză;

(b) sunt prelucrate categorii speciale de 
date, menționate la articolul 9 alineatul 
(1), date de localizare sau date biometrice;
(c) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în cadrul creării de profiluri;
(d) datele cu caracter personal sunt 
accesibile unui număr mare de persoane 
sau o cantitate mare de date cu caracter 
personal despre persoana vizată sunt 
prelucrate, aliniate sau combinate cu alte 
date;

(e) prelucrarea datelor cu caracter 
personal poate afecta în mod negativ 
persoana vizată, în special în cazul în care 
poate duce la calomniere sau discriminare 
sau

(f) persoana vizată este minoră.

Or. en

Amendamentul 912
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În cazul în care operatorul sau 
reprezentantul acestuia intenționează să 
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prelucreze date cu caracter personal pe 
baza articolului 6 alineatul (1) litera (f), 
înainte de executarea oricărei operațiuni 
de prelucrare, acesta informează 
autoritatea de supraveghere menționată la 
capitolul VI.

Or. en

Amendamentul 913
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, 
menționate la alineatul (1a), prevalează 
asupra intereselor legitime ale 
operatorului, ca regulă generală și, de 
exemplu, dacă:
(a) prelucrarea implică un risc important 
de a cauza daune persoanei în cauză;

(b) sunt prelucrate categorii speciale de 
date, menționate la articolul 9 alineatul 
(1), date de localizare, sau date 
biometrice;
(c) persoana vizată se poate aștepta, în 
mod rezonabil, având în vedere contextul 
în care are loc prelucrarea, ca datele sale 
personale să fie prelucrate numai într-un 
anumit scop sau tratate confidențial, cu 
excepția situației în care persoana vizată a 
fost informată în mod specific și separat 
despre utilizarea datelor sale personale în 
alte scopuri decât cele legate de 
furnizarea serviciului;

(d) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în cadrul creării de profiluri;
(e) datele cu caracter personal sunt 
accesibile unui număr mare de persoane 
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sau o cantitate mare de date cu caracter 
personal despre persoana vizată sunt 
prelucrate sau combinate cu alte date;
(f) prelucrarea datelor cu caracter 
personal poate afecta în mod negativ 
persoana vizată, în special în cazul în care 
poate duce la calomniere sau discriminare 
sau
(g) persoana vizată este minoră.

Or. en

Justificare

Înlocuiește partea introductivă a amendamentului 102 depus de raportor, clarificând faptul 
că lista nu este exhaustivă prin adăugarea structurii „de exemplu”.

Amendamentul 914
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Orice interes legitim urmărit de 
operator trebuie să fie raportat la 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Se 
presupune că aceste drepturi și interese 
fundamentale prevalează asupra 
interesului legitim al operatorului dacă:
(a) prelucrarea implică un risc important 
de a cauza daune persoanei în cauză;
(b) prelucrarea conduce la un risc serios 
de încălcare a oricăruia dintre drepturile 
fundamentale ale persoanelor vizate 
implicate, astfel cum sunt stipulate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;
(c) prelucrarea implică date de localizare 
sau date biometrice;
(d) prelucrarea presupune date cu 
caracter personal care sunt rezultatul 
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creării de profiluri ale persoanei vizate;
(e) există un risc semnificativ de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
fără temei juridic, în special dacă aceste 
date sunt puse la dispoziția unui număr 
mare de persoane sau în cazul în care 
cantități mari de astfel de date despre 
persoana vizată sunt prelucrate sau 
combinate cu alte date; sau
(f) persoana vizată este minoră.

Or. en

Amendamentul 915
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Prelucrarea este necesară datorită 
practicilor naționale pentru partenerii 
sociali cu privire la acordurile colective.

Or. en

Amendamentul 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal necesară în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică este 
legală sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 83.

eliminat

Or. en
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Justificare

Mutat la articolul 6 alineatul (1) litera (c). Articolul se modifică în conformitate cu 
respectarea principiului contextului și principiul riscului în temeiul articolelor 5a (nou) și 5b 
(nou).

Amendamentul 917
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal necesară în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică este 
legală sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 83.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat la articolul 6 – alineatul (1a) – litera (e) (nouă).

Amendamentul 918
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal necesară în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică este 
legală sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 83.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesară în scopuri de cercetare istorică, 
statistică sau științifică este legală sub 
rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 83.

(2) Prelucrarea ulterioară a datelor cu 
caracter personal necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
este legală sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 83.

Or. en

Amendamentul 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesară în scopuri de cercetare istorică,
statistică sau științifică este legală sub 
rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 83.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesară în scopuri istorice, statistice sau 
științifice este legală sub rezerva 
condițiilor și a garanțiilor prevăzute la 
articolul 83.

Or. en

Amendamentul 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prelucrarea datelor pseudonimizate 
pentru protejarea intereselor legitime 
urmărite de operatorul de date este legală, 
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cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest alineat nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de 
către autoritățile publice în îndeplinirea 
atribuțiilor lor.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prelucrarea datelor pseudonimizate 
pentru protejarea intereselor legitime 
urmărite de operatorul de date este legală, 
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 alineat nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de 
către autoritățile publice în îndeplinirea 
atribuțiilor lor;

Or. en

Amendamentul 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea 
menționată la alineatul (1) literele (c) și (e)
trebuie să fie prevăzut în:

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea 
menționată la alineatul (1) litera (e) trebuie 
să fie prevăzut în:

Or. en

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul orizontal la litera (c) în conformitate cu 
respectarea principiului contextului menționat la articolul 5a (nou).

Amendamentul 924
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea 
menționată la alineatul (1) literele (c) și (e) 
trebuie să fie prevăzut în:

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea 
menționată la alineatul (1) literele (c) și (e) 
și la articolul 9 alineatul (2) litera (g)
trebuie să fie prevăzut în:

Or. en

Amendamentul 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) legislația statului membru care se aplică 
operatorului.

(b) legislația statului membru, inclusiv 
acordurile colective de muncă, care se 
aplică operatorului.

Or. de

Amendamentul 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (f), operatorul de date ar trebui să 
notifice în mod clar și separat persoana 
vizată cu privire la o astfel de prelucrare. 
La solicitarea explicită a persoanei vizate, 
operatorul de date ar trebui să și justifice 
motivele pentru care a decis că interesele 
legitime urmărite prevalează asupra 
interesului prioritar de protejare a 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate.

Or. pl

Amendamentul 927
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) convențiile internaționale la care 
Uniunea sau un stat membru este parte.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE. Un interes public poate fi, de asemenea, exprimat în cadrul 
convențiilor internaționale, chiar în absența unei legislații specifice naționale sau a UE. 
Astfel de convenții ar trebui în continuare să respecte substanța dreptului de protecție a 
datelor cu caracter personal și să fie proporționale cu obiectivul legitim urmărit. În plus, 
orice prelucrare pe această bază a datelor cu caracter personal ar trebui, în mod evident, să 
respecte, de asemenea, toate celelalte aspecte ale regulamentului.

Amendamentul 928
Wim van de Camp



PE506.146v01-00 26/166 AM\928600RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) convențiile internaționale la care UE 
sau un stat membru este parte.

Or. en

Justificare

Un interes public poate fi, de asemenea, exprimat în cadrul convențiilor internaționale, chiar 
în absența unei legislații specifice naționale sau a UE. Astfel de convenții ar trebui în 
continuare să respecte substanța dreptului de protecție a datelor cu caracter personal și să 
fie proporționale cu obiectivul legitim urmărit. În plus, orice prelucrare pe această bază a 
datelor cu caracter personal ar trebui, în mod evident, să respecte, de asemenea, toate 
celelalte aspecte ale regulamentului.

Amendamentul 929
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acorduri colective în contextul 
ocupării forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 930
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) regulamente, norme, orientări, 
standarde și/sau coduri industriale de 
practici recunoscute la nivel internațional 
și relevante pentru activitatea 
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operatorului.

Or. en

Justificare

Sectoarele reglementate trebuie să prelucreze datele cu caracter personal pentru a se 
conforma cu diverse legislații, regulamente și orientări care sunt în mod special relevante 
pentru industria respectivă.

Amendamentul 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste dispoziții pot reglementa detaliile 
referitoare la legalitatea prelucrării, în 
special în raport cu operatorii de date, 
scopul prelucrării și limitarea acestui 
scop, caracteristicile datelor și ale 
persoanelor vizate, măsurile și procedurile 
de prelucrare, destinatarii și durata 
stocării.

Or. de

Justificare

Prezentul paragraf se referă la normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
stabilind în mod particular cine este operatorul de date, care este scopul, care sunt datele și 
care sunt persoanele vizate la care se referă acestea, sub ce formă se prelucrează datele, cine 
este destinatarul datelor și care este perioada de stocare. 

Amendamentul 932
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un interes public poate fi, de asemenea, exprimat în cadrul convențiilor internaționale, chiar 
în absența unei legislații specifice naționale sau a UE. Astfel de convenții ar trebui în 
continuare să respecte substanța dreptului de protecție a datelor cu caracter personal și să 
fie proporționale cu obiectivul legitim urmărit. În plus, orice prelucrare pe această bază a 
datelor cu caracter personal ar trebui, în mod evident, să respecte, de asemenea, toate 
celelalte aspecte ale regulamentului.

Amendamentul 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Legislația statului membru trebuie să 
urmărească un obiectiv de interes public 
sau să fie necesară în vederea protejării 
drepturilor și libertăților celorlalți. De 
asemenea, legislația statului membru 
trebuie să respecte substanța dreptului de 
protecție a datelor cu caracter personal, 
prezentul regulament și tratatele 
internaționale la care respectivul stat 
membru a decis să adere. În sfârșit, statul 
membru are obligația de a evalua și de a 
decide dacă legislația națională este
proporțională cu obiectivul legitim urmărit 
sau dacă un obiectiv legitim poate fi 
realizat apelându-se la soluții care 
invadează într-o mai mică măsura sfera 
vieții private.
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Or. en

Amendamentul 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Ultimul paragraf al alineatului (3) conține o serie de cerințe care trebuie să fie îndeplinite în 
mod legal de statele membre prin stabilirea temeiurilor juridice pentru prelucrarea datelor, 
în conformitate cu alineatul (1) literele (c) și (e). Considerăm că aceste cerințe, care sunt 
destul de simple, ar trebui să fie respectate nu numai de statele membre, ci și de Uniune.

Amendamentul 935
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE506.146v01-00 30/166 AM\928600RO.doc

RO

obiectivul legitim urmărit.

Or. de

Justificare

Și legislația UE trebuie să respecte aceste cerințe. În conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
aceasta ar trebui să respecte substanța drepturilor și libertăților fundamentale, în special a 
dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste dispoziții pot descrie în detaliu 
legalitatea prelucrării, în special în ceea 
ce privește operatorul, scopul prelucrării 
și limitarea acestui scop, natura datelor și 
persoanele vizate, operațiunile și 
procedurile de prelucrare și destinatarii 
datelor cu caracter personal, precum și 
durata stocării. Dispozițiile prevăzute de 
legislația Uniunii și de legislația statului 
membru trebuie să fie necesare în vederea 
protejării drepturilor și libertăților 
celorlalți, trebuie să respecte substanța 
drepturilor și libertăților fundamentale, în 
special a dreptului de protecție a datelor cu 
caracter personal, și trebuie să fie adecvate
la obiectivul legitim urmărit de prelucrare 
a datelor.

Or. en

Amendamentul 937
Josef Weidenholzer

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

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

Astfel de legislații prevăd măsuri adecvate 
de protejare a intereselor legitime ale 
persoanei vizate și trebuie să urmărească 
un obiectiv de interes public sau să fie 
necesare în vederea protejării drepturilor și 
libertăților celorlalți și să fie proporționale 
cu obiectivul legitim urmărit și necesar 
într-o societate democratică.

Or. en

Justificare

Legislațiile din Uniunea Europeană ar trebui să respecte în mod egal aceste standarde 
minime. Trimiterea suplimentară la ceea ce este necesar într-o societate democratică 
introduce un standard minimal bine stabilit. Ar trebui puse în aplicare măsuri adecvate în 
raport cu datele fără caracter sensibil, precum și cu datele cu caracter sensibil, prin urmare 
această adăugare este mutată de la articolul 9 alineatul (2) litera (g).

Amendamentul 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul prelucrării bazate pe 
alineatul (1) litera (f), operatorul 
informează explicit persoana vizată cu 
privire la aceasta și la dreptul său la 
opoziție în conformitate cu articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Cerințele privind transparența și informațiile trebuie consolidate.

Amendamentul 939
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 940
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul (4) ar trebui eliminat deoarece, din cauza schimbării de scop, unul din temeiurile 
juridice de la alineatul (1) trebuie oricum aplicat. Nici Directiva 95/46/CE nu permite 
schimbarea scopului, deci nivelul de protecție ar trebui menținut.
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Amendamentul 941
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Se poate interpreta în mod rezonabil că alineatul propus afectează principiul prelucrării 
bazate pe scopuri. Directiva 95/46/CE nu permite o astfel de schimbare a scopului.

Amendamentul 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 943
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Datele cu caracter personal nu mai pot 
fi prelucrate dacă scopul destinat pentru 
care vor fi prelucrate datele este 
incompatibil cu scopul pentru care au fost 
colectate datele cu caracter personal.

Operatorul de date trebuie să evalueze 
compatibilitatea scopurilor ținând cont 
de:
(a) afilierea dintre sensul de prelucrare 
destinat și cel original;
(b) natura datelor în cauză;
(c) consecințele prelucrării destinate 
pentru persoanele vizate sau pentru terți;
(d) căile și mijloacele folosite pentru 
colectarea inițială de date;
(e) orice garanții adecvate pe care le-a 
oferit operatorul de date.

Or. en

Justificare

Conceptul de compatibilitate a prelucrării suplimentare are nevoie de ajustări cu scopul de a 
le oferi operatorilor de date un nivel minim de asistență și orientare în evaluarea 
compatibilității dintre scopul inițial al prelucrării datelor și cel destinat.

Amendamentul 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ajustare tehnică determinată de adăugarea literei (fa) (nouă).

Amendamentul 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Preluat din avizul ITRE și IMCO.

Amendamentul 946
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 947
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 949
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Datele cu caracter personal nu mai pot 
fi prelucrate dacă scopul destinat pentru 
care vor fi prelucrate datele este 
incompatibil cu scopul pentru care au fost 
colectate datele cu caracter personal.
Operatorul de date trebuie să evalueze 
compatibilitatea scopurilor ținând cont 
de:

(a) afilierea dintre sensul de prelucrare 
destinat și cel original;
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(b) natura datelor în cauză;
(c) consecințele prelucrării destinate 
pentru persoanele vizate sau pentru terți;
(d) căile și mijloacele folosite pentru 
colectarea inițială de date;
(e) orice garanții adecvate pe care le-a 
oferit operatorul de date.

Or. en

Amendamentul 950
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se consideră că prelucrarea 
suplimentară a datelor cu caracter 
personal în scopuri istorice, statistice și 
științifice nu este incompatibilă în cazul 
în care operatorul de date a asigurat toate 
măsurile necesare de precauție care să 
garanteze că datele respective pot fi 
prelucrate ulterior numai în aceste 
scopuri specifice.

Or. en

Amendamentul 951
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se consideră că prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopuri istorice, 
statistice și științifice nu este 
incompatibilă în cazul în care operatorul 
de date a asigurat toate măsurile necesare 
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de precauție care să garanteze că datele 
respective pot fi prelucrate ulterior numai 
în aceste scopuri specifice.

Or. en

Amendamentul 952
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Prelucrarea suplimentară a datelor 
cu caracter personal este interzisă în 
cazul în care prelucrarea nu este 
compatibilă cu obligațiile legale și 
profesionale sau cu o altă obligație de 
păstrare a confidențialității.

Or. en

Justificare

Conceptul de compatibilitate a prelucrării suplimentare are nevoie de ajustări cu scopul de a 
le oferi operatorilor de date un nivel minim de asistență și orientare în evaluarea 
compatibilității dintre scopul inițial al prelucrării datelor și cel destinat.

Amendamentul 953
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Prelucrarea suplimentară a datelor 
cu caracter personal este interzisă în 
cazul în care prelucrarea nu este 
compatibilă cu obligațiile legale și 
profesionale sau cu o altă obligație de 
păstrare a confidențialității.
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Or. en

Amendamentul 954
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptul de compatibilitate a prelucrării suplimentare are nevoie de ajustări cu scopul de a 
le oferi operatorilor de date un nivel minim de asistență și orientare în evaluarea 
compatibilității dintre scopul inițial al prelucrării datelor și cel destinat.

Amendamentul 955
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 956
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind legalitatea prelucrării constituie nucleul normelor referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal. Întrucât dispozițiile privind actele delegate trebuie să fie 
limitate la elemente neesențiale ale regulamentului, articolul 5 trebuie eliminat.

Amendamentul 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es
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Justificare

Alineatul (5) este excesiv întrucât afectează aspecte fundamentale ale regulamentului. Aceste 
elemente ar trebui să fie abordate de regulament ca atare.

Amendamentul 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 6 este specific și nu este nevoie de specificații suplimentare prin intermediul actelor 
delegate.

Amendamentul 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 960
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 961
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă certitudine juridică privind prelucrarea 
datelor pe baza interesului legitim al operatorului. Alineatul (4) ar trebui eliminat deoarece, 
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din cauza schimbării de scop, unul din temeiurile juridice de la alineatul (1) trebuie oricum 
aplicat. Nici Directiva 95/46/CE nu permite schimbarea scopului, deci nivelul de protecție ar
trebui menținut.

Amendamentul 962
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Perimat din cauza articolului 6 alineatul (1) litera (f), articolului 6 alineatul (1a) și a 
articolului 6 alineatul (1b).

Amendamentul 963
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 965
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul suportă sarcina probei în 
ceea ce privește informarea
corespunzătoare în avans sau la timp în 
scopul acordării de către persoana vizată a 
consimțământului pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal în 
scopurile specificate.

Or. es

Amendamentul 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în sensul articolului 6 alineatul 1 litera 
(a), operatorul suportă sarcina probei în 
ceea ce privește acordarea de către 
persoana vizată a consimțământului pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal.

Or. en

Justificare

Specificații suplimentare care adaptează acest articol la articolul 6.

Amendamentul 969
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 970
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 971
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate este acordat prin 
consimțământul la o declarație scrisă a 
operatorului, aceste declarații trebuie:

(a) să utilizeze un limbaj cât de simplu, 
succint și transparent cu putință în limite 
rezonabile și să fie bine structurate;
(b) să nu conțină clauze care nu pot fi în 
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mod rezonabil anticipate sau care sunt în 
mod semnificativ dezavantajoase; precum 
și
(c) să fie interpretate în favoarea 
persoanei vizate dacă sunt neclare sau 
contradictorii.
Clauzele care încalcă parțial prezentul 
regulament sunt complet nule.

Or. en

Justificare

În prezent, nu există nicio orientare privind modul în care ar trebui să fie elaborate astfel de 
politici care să reprezinte o bază adecvată pentru un „consimțământ în cunoștință de cauză”. 
Persoanele vizate se confruntă deseori cu politici excepțional de vagi, lungi sau complicate 
care le împiedică să le citească și să le înțeleagă. Prezentul amendament introduce principii 
bine stabilite referitoare la condițiile inechitabile ale contractelor încheiate cu consumatorii 
cu scopul de a aborda această chestiune. De asemenea, acesta permite trimiterea la 
jurisprudența constantă în interpretarea regulamentului.

Amendamentul 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 974
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă datele sunt colectate în scopul 
prelucrării după acordarea 
consimțământului exclusiv prin mijloace 
automate în conformitate cu alineatul 
(2a) și, ulterior, pseudonimele sunt 
asociate în mod ilegal cu alte date 
personale de identificare care permit 
identificarea directă a unei persoane 
vizate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1), atunci acest lucru constituie 
o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal care ar putea afecta în 
mod negativ protecția vieții private a 
persoanei vizate. Notificările încălcărilor 
trebuie comunicate în conformitate cu 
procedurile prevăzute la articolele 31 și 
32.

Or. en

Justificare

Reidentificarea pseudonimelor este posibilă atunci când persoana vizată interacționează cu 
un serviciu prin introducerea altor date personale, sau de exemplu, prin deschiderea unui e-
mail care conține o imagine încorporată (web bug), astfel adresa de e-mail fiind asociată cu 
datele pseudonime deja colectate. În cazul în care consimțământul a fost obținut numai prin 
mijloace automate în temeiul simplificării datelor pseudonime prevăzute la articolul 7 
alineatul (2), atunci această practică este ilegală și ar trebui să constituie o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

Amendamentul 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consimțământul este reconfirmat 
după doi ani, în caz contrar expirând.
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Or. en

Amendamentul 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fără a aduce atingere obligațiilor 
contractuale existente ale persoanei 
vizate, persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Este legal ca retragerea 
consimțământului să poată conduce la 
încetarea relației cu operatorul.

Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice faptul că retragerea consimțământului nu afectează alte obligații 
contractuale ale persoanei vizate. În plus, aceasta ar putea conduce la rezilierea contractului 
în cazul în care susținerea ipotezei opuse ar fi considerată imposibilă.

Amendamentul 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fără a aduce atingere obligațiilor 
contractuale existente ale persoanei 
vizate, persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Este legal ca retragerea 
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consimțământului să poată conduce la 
încetarea relației cu operatorul.

Or. en

Amendamentul 978
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia și nici legalitatea prelucrării 
datelor pe baza altor considerente 
menționate la articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 979
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Opțiunea de retragere a 
consimțământului trebuie să fie accesibilă 
cu ușurință și să implice același nivel de 
dificultate practică asociat cu acordarea 
consimțământului.

Or. es
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Justificare

Scopul este de a clarifica faptul că este recomandabil ca persoanele să își poată retrage 
consimțământul în aceleași condiții oferite atunci când l-au acordat, fără niciun efort sau 
perioadă de timp suplimentară.

Amendamentul 980
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia. Conform principiului bunei-
credințe, retragerea consimțământului nu 
este permisă în cazul în care 
consimțământul este necesar pentru 
încheierea unui contract.

Or. de

Amendamentul 981
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia și nici prelucrarea legitimă 
efectuată după obținerea 
consimțământului, cum ar fi păstrarea de 
registre sau cercetări în domeniul 
sănătății, cercetării istorice, statistice sau 
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științifice.

Or. en

Justificare

Acest alineat are scopul de a acoperi situațiile în care există un motiv legitim pentru retenție.

Amendamentul 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care persoana vizată își 
retrage consimțământul, operatorul poate 
refuza să ofere servicii suplimentare dacă 
prelucrarea datelor este esențială pentru 
furnizarea serviciului sau asigurarea 
unui nivel adecvat al serviciilor.

Or. en

Amendamentul 983
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (4) permite o interpretare foarte largă și pune la îndoială posibilitatea 
practică a obținerii unui consimțământ valabil. Articolul 4 alineatul (8) definește deja faptul 
că consimțământul persoanei vizate trebuie să fie acordat în mod liber. În consecință, cerința 
referitoare la echilibru nu este necesară.

Amendamentul 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 987
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 989
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului. 
Acest alineat nu se aplică autorităților 
publice sau oportunităților angajatorului 
de a prelucra date cu caracter personal pe 
baza consimțământului cetățeanului sau 
al angajatului.

Or. en

Justificare

Există un dezechilibru inerent de puteri în relația dintre autoritățile publice și cetățeni bazat 
pe dimensiune, precum și pe natura sarcinilor efectuate de către autoritățile publice. Din 
moment ce consimțământul presupune participarea activă a cetățeanului și acordă 
operatorului posibilitatea de a oferi informații persoanei vizate, este în interesul persoanei 
vizate ca prelucrarea bazată pe consimțământ să se aplice și autorităților publice.

Amendamentul 990
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Ca regulă, consimțământul nu 
reprezintă un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cazul în care există un dezechilibru 
semnificativ între poziția persoanei vizate 
și cea a operatorului în ceea ce privește 
dependența.
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Or. en

Justificare

Dezechilibrul clar este prea vag și dependența reflectă mai bine scopul propus al prezentului 
alineat.

Amendamentul 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului. Nu 
există niciun dezechilibru semnificativ 
dacă datele sunt prelucrate în contextul 
ocupării forței de muncă sau al 
contractelor care protejează împotriva 
unor riscuri.

Or. en

Amendamentul 992
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Chiar și în situațiile enumerate la considerentul 34 relevant, cum ar fi relațiile de muncă, pot 
exista situații în care persoana vizată ar trebui să își poată exercita dreptul de a consimți în 
mod explicit și liber la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare dacă, din cauza
unui dezechilibru semnificativ între poziția 
operatorului și cea a persoanei vizate, nu 
a fost acordat liber, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (8). 

Or. en

Amendamentul 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ sau o relație 
coercitivă între poziția persoanei vizate și 
cea a operatorului. Relația pacient-
furnizor de asistență medicală nu este 
considerată o relație foarte dezechilibrată 
sau coercitivă.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.
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Amendamentul 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului, sau 
când prelucrarea datelor într-un scop este 
disproporțională în raport cu
consimțământul obținut.

Or. en

Amendamentul 996
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului. În 
acest sens, se ține cont de interesele 
persoanelor vizate.

Or. de

Amendamentul 997
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consimțământul își pierde efectul 
juridic de temei pentru prelucrare imediat 
ce prelucrarea datelor cu caracter 
personal nu mai este necesară pentru 
realizarea scopurilor pentru care au fost 
colectate inițial. În cazul în care 
încheierea scopului propus nu poate fi 
determinată în mod clar, cel puțin o dată 
pe an operatorul furnizează persoanei 
vizate informații în conformitate cu 
articolul 14 și îi solicită acesteia o 
confirmare a consimțământului original. 
Dacă persoana vizată nu oferă un 
răspuns pozitiv, este recomandabil să se 
considere că consimțământul original și-a 
pierdut efectul juridic la sfârșitul celui de 
al doilea an calendaristic de la prima 
prelucrare.

Or. en

Amendamentul 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În scopul activităților de cercetare 
științifică (inclusiv în domeniul sănătății 
publice, al științelor medicale și sociale), 
consimțământul ar trebui să respecte 
dispozițiile Directivei 2001/20/CE.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura claritate juridică privind cadrul care se aplică cu prioritate 
consimțământului în contextul trialurilor clinice. După ce Regulamentul privind trialurile 
clinice va intra în vigoare, dispozițiile relevante referitoare la obținerea unui consimțământ 
în cunoștință de cauză (aflate în prezent în capitolul 5) ar trebui adoptate.
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Amendamentul 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Forma de consimțământ solicitată 
reflectă principiile prevăzute la 
articolele 5a, 5b și 5c, precum și rezultatul 
analizei protecției a datelor împotriva 
riscurilor menționate la articolul 33.

Or. en

Amendamentul 1000
Manfred Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consimțământul are un scop limitat 
și își pierde valabilitatea atunci când 
scopul încetează să existe; de asemenea, 
consimțământul nu este valid în cazul în 
care persoana vizată îl acordă într-un 
mod general și abstract față de niște 
forme nespecificate și imprevizibile de 
prelucrare a datelor.

Or. de

Justificare

Prezentul alineat urmărește să garanteze că persoanele vizate nu sunt forțate să semneze un 
„cec în alb”, consimțind, fără limită de timp, la un număr nespecificat de forme de prelucrare 
a datelor care pot include transmiterea către și prelucrarea de către terți.

Amendamentul 1001
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia este împuternicită să adopte, 
în urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate, în conformitate cu 
articolul 86, cu scopul detalierii criteriilor 
și cerințelor aplicabile standardelor 
tehnice menționate la alineatul (2a) și în 
scopul de a declara că un standard tehnic 
este în conformitate cu prezentul 
regulament și are valabilitate generală în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 1002
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Normele statelor membre de reglementare 
a valabilității declarațiilor de intenție și a 
contractelor nu sunt afectate.

Or. de

Amendamentul 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
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Oferta furnizorilor de servicii nu este 
dependentă de consimțământul acordat 
pentru prelucrarea datelor care nu sunt 
necesare pentru serviciul furnizat.

Or. en

Justificare

Utilizarea unui serviciu nu poate fi dependentă de consimțământul acordat pentru 
prelucrarea fără restricții a datelor.

Amendamentul 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Consimțământul ar trebui să poată fi 
obținut numai pentru prelucrarea care 
este legală și, prin urmare, 
nedisproporționată în raport cu scopul 
său. Consimțământul nu constituie un 
temei juridic valid atunci când scopul lui 
este de a permite operatorului să 
examineze lista contactelor persoanelor 
vizate în scopul colectării datelor 
personale ale unor terți.

Or. fr

Justificare

Multe servicii online fac uz de lista contactelor consumatorilor. Regulamentul stipulează că, 
în cazul în care consumatorul a cărui listă a fost examinată și-a dat consimțământul, nu a 
avut loc nicio încălcare. Cu toate acestea, consumatorul deține date despre alți consumatori 
(adrese de e-mail, adrese poștale, numere de telefon), date care ajung în bazele de date fără 
acordul acestora.

Amendamentul 1005
Timothy Kirkhope
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în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1006
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de bunuri și 
servicii ale societății informaționale în mod 
direct unui minor, prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale unui minor cu vârsta 
sub 14 ani este legală numai dacă și în 
măsura în care consimțământul este acordat 
sau autorizat de părintele sau de 
reprezentantul legal al minorului. 
Operatorul depune toate eforturile 
rezonabile pentru a obține consimțământul 
verificabil, ținând seama de tehnologiile 
disponibile. Metodele de obținere a 
consimțământului verificabil nu 
determină prelucrarea suplimentară a 
datelor cu caracter personal care în caz 



PE506.146v01-00 66/166 AM\928600RO.doc

RO

contrar nu ar fi necesară.

Or. hu

Amendamentul 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1008
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct unui 
minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 15 
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului. Operatorul depune toate 
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eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

Or. de

Amendamentul 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct unui 
minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 16 
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de reprezentantul 
legal al minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile. Metodele de 
obținere a consimțământului verificabil 
nu determină prelucrarea suplimentară a 
datelor cu caracter personal care, în caz 
contrar, nu ar fi necesară.

Or. en

Amendamentul 1010
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct 

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

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

Or. en

Amendamentul 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct unui 
minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 15 
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

Or. fr

Amendamentul 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct unui 
minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 13 
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului, fără a aduce atingere 
articolului 6 alineatul (1). Operatorul 
depune toate eforturile rezonabile pentru a 
informa și pentru a obține consimțământul 
verificabil, semnificativ (de exemplu, prin 
obținerea consimțământului de pe adresa 
de e-mail a părintelui sau tutorelui),
ținând seama de tehnologiile disponibile.

Or. en
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Amendamentul 1014
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct 
unui minor, prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale unui minor cu 
vârsta sub 18 ani este legală numai dacă 
și în măsura în care consimțământul este 
acordat sau autorizat de părintele sau de 
tutorele minorului, folosind adresa de e-
mail a părintelui sau a tutorelui. 
Operatorul depune toate eforturile 
rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

Or. en

Amendamentul 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informațiile destinate exprimării 
consimțământului trebuie formulate într-
un limbaj clar și adecvat vârstei, într-un 
mod care să fie ușor de înțeles pentru un 
copil cu vârsta de peste 13 ani.

Or. en

Amendamentul 1016
Marian Harkin, Seán Kelly
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un serviciu al 
societății informaționale pune la 
dispoziția copiilor facilități de socializare 
online, acesta ia măsuri explicite pentru 
protejarea bunăstării lor, inclusiv prin 
asigurarea faptului că, în măsura în care 
este posibil, aceștia cunosc identitatea 
persoanelor cu care comunică.

Or. en

Amendamentul 1017
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Metodele de obținere a unui 
consimțământ semnificativ nu conduc la 
prelucrarea suplimentară a datelor cu 
caracter personal ale minorului în cauză.

Or. en

Amendamentul 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Metodele de obținere a unui 
consimțământ semnificativ nu conduc la 
prelucrarea suplimentară a datelor cu 
caracter personal ale minorului în cauză.
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Or. en

Amendamentul 1019
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În cazul în care serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt mai adecvate și 
potrivite pentru un minor și au fost 
notificate și sunt controlate de autoritățile 
naționale relevante, cerințele menționate 
la alineatul (1) nu se aplică.

Or. en

Amendamentul 1020
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu afectează dreptul 
general al contractelor aplicabil în statele 
membre, cum ar fi normele privind 
valabilitatea, încheierea sau efectele unui 
contract în legătură cu un minor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în 
care serviciile societății informaționale 
oferite direct unui minor sunt exclusiv 
servicii de prevenire sau de consiliere 
pentru tinerii aflați în situații dificile.

Or. en

Justificare

Anumite servicii ale societății informaționale oferite minorilor se bazează pe faptul că aceștia 
le pot folosi fără consimțământul părinților lor. De exemplu, acesta este cazul chaturilor 
online destinate victimelor abuzului sexual. Fără o derogare pentru aceste cazuri, anumite 
servicii de consiliere adresate minorilor care solicită ajutor în situații în care părinții sau 
reprezentanții legali ai acestora ar putea fi strâns legați de problema minorului nu ar mai fi 
disponibile. A se vedea, de asemenea, formularea amendamentului la considerentul 29a 
(nou).

Amendamentul 1022
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1025
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte (3) Comisia este abilitată să adopte acte 
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delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul stabilirii de formulare tip pentru 
metode specifice de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendament orizontal care înlocuiește toate actele de punere în aplicare cu acte delegate 
pentru a garanta implicarea deplină a Parlamentului European în procesul decizional.

Amendamentul 1028
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1029
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte (3) Comisia este abilitată să adopte, în 
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delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor referitoare la metodele de a 
obține consimțământul verificabil 
menționate în alineat. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri specifice 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În contextul îngrijirii sănătății și îngrijirii sociale, autorizația părintelui sau a tutorelui 
copilului nu ar trebui să fie necesară în cazul în care copilul are maturitatea și competența de 
a lua o decizie pentru sine. În Regatul Unit, se consideră că o persoană de cel puțin 12 ani 
este suficient de în vârstă și matură să își exercite dreptul de a decide cine mai poate avea 
acces la registrele sale de sănătate. În cazurile de protecție a copilului, nu este întotdeauna în 
interesul persoanei vizate ca părintele sau tutorele său să aibă acces la datele sale, iar acest 
lucru ar trebui să se reflecte în legislație.

Amendamentul 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate să stabilească 
formulare tip pentru metodele specifice de 
obținere a consimțământului verificabil 
menționat la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. es

Amendamentul 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate să stabilească 
formulare tip pentru metodele specifice de 
obținere a consimțământului verificabil 
menționat la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament orizontal care înlocuiește toate actele de punere în aplicare cu acte delegate 
pentru a garanta implicarea deplină a Parlamentului European în procesul decizional.

Amendamentul 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

(4) Comisia poate să stabilească 
formulare tip pentru metodele specifice de 
obținere a consimțământului verificabil 
menționat la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1034
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate să stabilească 
formulare tip pentru metodele specifice de 
obținere a consimțământului verificabil 
menționat la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1035
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate să stabilească formulare 
tip pentru metodele specifice de obținere a 

(4) Comisia stabilește formulare tip pentru 
metodele specifice de obținere a 
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consimțământului verificabil menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

consimțământului verificabil menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

În general, vârsta impusă pentru a avea capacitate juridică în UE este de 18 ani. În cazuri 
excepționale, se consideră că vârsta impusă pentru a avea capacitate juridică/răspundere 
penală este vârsta de 14 sau 15 ani, în funcție de anumite condiții. Stabilirea unei vârste de 
13 ani aici pare arbitrară și nepotrivită, având în vedere nevoia de a proteja minorii. În 
consecință, ridicarea limitei de vârstă la 15 ani pare mai adecvată. Amendamentul la 
alineatul (4) este necesar pentru a le garanta furnizorilor certitudinea juridică în ceea ce 
privește obținerea consimțământului.

Amendamentul 1036
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare minor trebuie să aibă 
libertatea de a exprima ce crede și de a 
solicita și primi toate tipurile de 
informații, atâta timp cât se încadrează în 
limitele legii.

Or. en

Justificare

Convenția privind drepturile copilului a Națiunilor Unite.

Amendamentul 1037
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Fiecare minor are dreptul la 
intimitate. Legea ar trebui să protejeze 
viața privată, de familie și casnică a 
minorului. 

Or. en

Justificare

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.

Amendamentul 1038
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Fiecare minor are dreptul la 
informații fiabile. Aceste informații ar 
trebui să poată fi înțelese de copii. 
Guvernul statelor membre trebuie să 
contribuie la protejarea minorilor de 
materiale care le-ar putea fi dăunătoare. 

Or. en

Justificare

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.

Amendamentul 1039
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale, infracțiunile penale, 
inclusiv infracțiunile și chestiunile care 
nu au condus la o condamnare,
problemele sociale semnificative sau 
măsurile de securitate conexe.

Or. en

Amendamentul 1040
Claude Moraes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a accesării datelor cu caracter personal ale lucrătorilor ar trebui să 
includă toate activitățile sindicale.

Amendamentul 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1042
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1043
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 1045
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 



AM\928600RO.doc 85/166 PE506.146v01-00

RO

sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe.

sau convingerile filozofice, orientarea 
sexuală sau identitatea de gen,
apartenența și activitățile sindicale, precum 
și prelucrarea datelor genetice și
biometrice sau a datelor privind sănătatea, 
viața sexuală, condamnările penale sau 
măsurile de securitate conexe.

Or. fr

Justificare

Amendament legat de amendamentul la articolul 4.

Amendamentul 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal, în condițiile prevăzute la 
articolele 7 și 8, cu excepția cazului în care 

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal, în condițiile prevăzute la 
articolele 7 și 8, cu excepția cazului în care 
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dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru prevede că interdicția menționată 
la alineatul (1) nu poată fi ridicată de 
persoana vizată sau

dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru prevede că interdicția menționată 
la alineatul (1) nu poată fi ridicată de 
persoana vizată. Aceasta include garanții 
care să prevină includerea lucrătorilor pe 
lista neagră, de exemplu în ceea ce 
privește activitățile sindicale ale acestora
sau

Or. en

Justificare

Adăugare necesară pentru a asigura protecție în cazul utilizării datelor personale împotriva 
persoanei vizate în contextul ocupării forței de muncă.

Amendamentul 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract din care face 
parte persoana vizată sau pentru luarea 
unor măsuri precontractuale la solicitarea 
persoanei vizate înainte de încheierea 
unui contract;

Or. en

Justificare

De asemenea, ar trebui să fie posibilă prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter 
personal pentru executarea sau încheierea unui contract dorit de persoana vizată.

Amendamentul 1049
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b



AM\928600RO.doc 87/166 PE506.146v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii sau al unor 
acorduri colective de pe piața muncii, în 
măsura în care acest lucru este autorizat de 
dreptul Uniunii, de legislația unui stat 
membru sau de acorduri colective privind 
piața muncii, care prevăd garanții adecvate
sau

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii, de legislația unui stat membru sau 
de acorduri colective privind piața muncii
care prevăd garanții adecvate sau 

Or. en

Amendamentul 1051
Dimitrios Droutsas

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

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
sau de acorduri colective care prevăd
garanții adecvate sau 

Or. en

Amendamentul 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau 

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate pentru 
asigurarea drepturilor fundamentale ale 
persoanei vizate, cum ar fi dreptul la 
nediscriminare sau

Or. en

Amendamentul 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul (b) prelucrarea este necesară în scopul 
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respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau 

respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
cu condiția să îndeplinească un obiectiv 
clar definit de interes public, să respecte 
substanța dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal, să fie proporțională cu 
scopul legitim urmărit și să respecte 
drepturile și interesele fundamentale ale 
persoanei vizate sau

Or. en

Amendamentul 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, inclusiv 
acorduri colective privind salariile, în 
măsura în care acest lucru este autorizat de 
dreptul Uniunii sau de legislația unui stat 
membru care prevede garanții adecvate sau

Or. de

Amendamentul 1055
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea este necesară pentru (c) prelucrarea este necesară pentru 
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protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane, atunci când 
persoana vizată se află în incapacitate 
fizică sau juridică să-și dea consimțământul 
sau

protejarea intereselor persoanei vizate sau 
ale altei persoane, atunci când persoana 
vizată se află în incapacitate fizică sau 
juridică să-și dea consimțământul sau 

Or. en

Amendamentul 1056
Claude Moraes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație 
sau orice alt organism cu scop nelucrativ și 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație 
sau orice alt organism cu scop nelucrativ și 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, sau care apără drepturile omului, 
cu condiția ca prelucrarea să se refere 
numai la membrii sau la foștii membri ai 
organismului respectiv sau la persoane cu 
care acesta are contacte permanente în 
legătură cu scopurile sale și ca datele să nu 
fie comunicate terților fără consimțământul 
persoanelor vizate sau 

Or. en

Justificare

Organizațiile societății civile, cum ar fi organizațiile pacienților care apără drepturile 
fundamentale ale pacienților, iau deseori parte la cercetări și, de asemenea, pot înființa 
registre ale pacienților, în ciuda resurselor financiare deseori limitate. Inițiative ale 
organizațiilor pacienților sau ale altor organizații ale societății civile de promovare a 
sănătății sau a drepturilor pacienților, deoarece acestea sunt activități legitime.

Amendamentul 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație 
sau orice alt organism cu scop nelucrativ și 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau 

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație, o 
organizație de pe piața muncii sau orice 
alt organism cu scop nelucrativ și cu 
specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau 

Or. en

Amendamentul 1058
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație
sau orice alt organism cu scop nelucrativ
și cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau 

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație sau asociație 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau 

Or. en
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Amendamentul 1059
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație 
sau orice alt organism cu scop nelucrativ și 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau 

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație, o 
organizație activă pe piața muncii sau 
orice alt organism cu scop nelucrativ și cu 
specific politic, filozofic, religios, sportiv
sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să 
se refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau 

Or. en

Amendamentul 1060
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea este efectuată, în cadrul 
activităților lor legitime și cu garanții 
adecvate, de către o fundație, o asociație 
sau orice alt organism cu scop nelucrativ și 
cu specific politic, filozofic, religios sau 
sindical, cu condiția ca prelucrarea să se 
refere numai la membrii sau la foștii 
membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte 
permanente în legătură cu scopurile sale și 
ca datele să nu fie comunicate terților fără 
consimțământul persoanelor vizate sau

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Amendamentul 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) prelucrarea se referă la date care sunt 
făcute publice în mod manifest și 
demonstrabil de persoana vizată sau

Or. en

Amendamentul 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrarea este necesară pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau pentru respectarea 
justificată din punct de vedere juridic a 
drepturilor părților terțe afectate sau 

Or. en

Amendamentul 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) prelucrarea este necesară pentru 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță, cu condiția să nu fie în mod vădit 
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nerezonabilă sau 

Or. en

Amendamentul 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Amendamentul 1065
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un interes public poate fi, de asemenea, exprimat în cadrul convențiilor internaționale, chiar 
în absența unei legislații specifice naționale sau a UE. Astfel de convenții ar trebui în 
continuare să respecte substanța dreptului de protecție a datelor cu caracter personal și să 
fie proporționale cu obiectivul legitim urmărit. În plus, orice prelucrare pe această bază a 
datelor cu caracter personal ar trebui, în mod evident, să respecte, de asemenea, toate 
celelalte aspecte ale regulamentului.

Amendamentul 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1067
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public, 
executate în baza dreptului Uniunii sau a 
legislației unui stat membru, care prevede 

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

legislației unui stat membru sau

Or. en

Amendamentul 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public 
bine definit și substanțial, executate în 
baza dreptului Uniunii sau a legislației unui 
stat membru care este proporțională cu 
obiectivul urmărit, respectă esența 
dreptului la protecția datelor și prevede 
măsurile pentru protejarea drepturilor 
fundamentale și ale intereselor persoanei 
vizate sau 

Or. en

Amendamentul 1069
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară în scopuri legate de sănătate 
și sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 81 sau

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară în scopuri legate de sănătate, 
inclusiv de cercetare istorică, statistică 
sau științifică și sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 81 sau 

Or. en
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Justificare

Clarificarea este necesară pentru a salvgarda prelucrarea datelor medicale utilizate în 
scopuri legate de cercetarea istorică, statistică sau științifică. Oamenii de știință se bazează 
în mare măsură pe registrele pacienților și pe băncile biologice pentru a desfășura cercetarea 
epidemiologică, clinică și translațională, făcând, astfel, necesară asigurarea prelucrării 
datelor cu caracter personal în scopuri legate de sănătate.

Amendamentul 1070
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară în scopuri legate de sănătate 
și sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 81 sau

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea și 
asigurările este necesară în scopuri legate 
de sănătate și sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 81 sau

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor relevante privind sănătatea este fundamentală nu numai pentru 
asigurările de sănătate (în conformitate cu articolul 81), ci și pentru alte forme de asigurare 
(de exemplu, asigurarea de viață) și ar trebui să fie permisă pentru evaluarea riscurilor 
asigurate, calcularea primelor și soluționarea cererilor de despăgubire și plata prestațiilor 
fără obligația de a solicita consimțământul explicit, specific și în cunoștință de cauză al 
persoanei înainte de fiecare prelucrare. A se vedea mai departe amendamentul la articolul 81 
din regulament.

Amendamentul 1071
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară în scopuri legate de sănătate 
și sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 81 sau

(h) prelucrarea datelor cu caracter 
personal menite să dezvăluite informații 
privind sănătatea este necesară în scopuri 
legate de medicina preventivă sau a 
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muncii, stabilirea diagnosticului, 
administrarea unor îngrijiri medicale sau 
a unui tratament sau de gestionare a 
serviciilor medicale, în cazul în care 
datele respective sunt prelucrate de un 
cadru medical supus obligației de a 
respecta secretul profesional sau de o altă 
persoană supusă, de asemenea, unei 
obligații echivalente în ceea ce privește 
confidențialitatea în temeiul legislației 
statului membru ori al normelor stabilite 
de autoritățile naționale competente sau 

Or. en

Amendamentul 1072
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară în scopuri legate de sănătate 
și sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 81 sau

(h) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară sub rezerva condițiilor și a 
garanțiilor prevăzute la articolul 81 în 
scopurile menționate în acesta sau în 
vederea încheierii contractelor conexe sau

Or. de

Amendamentul 1073
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) prelucrarea se limitează la datele 
pseudonimizate, în cazul cărora persoana 
vizată este protejată în mod adecvat, 
destinatarul serviciilor beneficiază de 
dreptul la opoziție în conformitate cu 
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articolul 19 alineatul (3) și prelucrarea 
este necesară în scopurile intereselor 
legitime urmărite de operator sau de un 
terț.

Or. en

Amendamentul 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 1075
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
controlul autorității publice, fie atunci când 
prelucrarea este necesară pentru 
conformarea cu o obligație legală sau de 

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

obligație legală sau de reglementare care îi 
revine operatorului, fie pentru îndeplinirea 
unei sarcini executate din considerente 
importante de interes public, în măsura în 
care prelucrarea este autorizată de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate legate de 
drepturile fundamentale și interesele 
persoanei vizate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

Or. en

Amendamentul 1076
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 1077
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a preveni și detecta fraudele cu asigurări și plăți și alte forme de fraudă, industria 
serviciilor financiare prelucrează, de exemplu, datele cu caracter personal, face schimb de 
date și efectuează verificări încrucișate cu alte instituții de servicii financiare. Acest lucru nu 
are doar scopul de a preveni daunele produse operatorului în sine, ci și de a proteja alte 
instituții de servicii financiare și sectorul serviciilor financiare în ansamblu. Datele 
prelucrate pot include date privind condamnări penale și date care pot conduce la o 
condamnare penală, care vor fi reglementate de articolul 9. Solicitarea consimțământului 
pentru această prelucrare nu este o opțiune.

Amendamentul 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

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

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub
rezerva condițiilor și garanțiilor 
menționate la articolul 83a, fie sub 
supravegherea unei autorități de 
supraveghere, fie atunci când prelucrarea 
este necesară pentru conformarea cu o 
obligație legală, de reglementare sau cu 
acordurile colective de pe piața muncii 
care îi revin operatorului, sau pentru a 
evita încălcarea acestora, fie pentru 
îndeplinirea unei sarcini executate din 
considerente importante de interes public, 
în măsura în care prelucrarea este 
autorizată de dreptul Uniunii sau de 
legislația unui stat membru care prevede 
garanții adecvate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

Or. en

Justificare

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Amendamentul 1079
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1080
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 1081
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

garanții adecvate. Un registru complet sau 
parțial al condamnărilor penale este ținut 
numai sub controlul autorității publice.

Or. es

Justificare

Textul implică faptul că ar putea exista registre parțiale al condamnărilor penale sau al 
măsurilor de siguranță care nu sunt ținute numai sub controlul autorităților publice. Orice 
registru de acest gen, fie el complet sau parțial, trebuie să se afle sub controlul autorităților.

Amendamentul 1083
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) prelucrarea este necesară în unicul 
scop de a respecta sau de a pune în 
aplicare drepturile privind oportunitățile 
egale ale persoanelor, precum și de a 
promova incluziunea și diversitatea în 
cadrul forței de muncă a operatorului sau 
a grupului de întreprinderi din care 
acesta face parte.

Or. en

Amendamentul 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) prelucrarea datelor privind sănătatea 
este necesară pentru protecția socială 
privată, în special prin asigurarea 
securității veniturilor sau a 
instrumentelor pentru a gestiona riscurile 
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care sunt în interesul persoanei vizate sau 
al persoanelor dependente și a activelor 
acesteia, sau prin consolidarea echității 
între generații prin intermediul 
distribuției.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul ITRE.

Amendamentul 1085
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) în scopul respectării normelor de 
conformitate, persoanele care fac obiectul 
unor astfel de norme au dreptul de a 
prelucra datele în măsura necesară 
punerii în aplicare a normelor de 
conformitate.

Or. de

Amendamentul 1086
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) prelucrarea este necesară în scopurile 
legitime interne ale grupurilor de 
întreprinderi și în cazul în care interesele 
persoanelor vizate sunt abordate suficient 
de dispozițiile interne în materie de 
protecție a datelor sau de codul echivalent 
de conduită prevăzut la articolul 38c.
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Or. en

Amendamentul 1087
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1088
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Conținutul este excesiv întrucât abilitează Comisia să dezvolte aspectele care sunt 
fundamentale pentru acest instrument și face acest lucru într-un domeniu care este deosebit 
de sensibil din cauza tipului de date reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, ar fi 
mai adecvat ca aceste aspecte să fie dezvoltate chiar în cadrul acestui regulament.

Amendamentul 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1091
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1092
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1093
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1094
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre stabilesc condițiile în 
care poate fi prelucrat un număr național 
de identificare sau orice alt identificator 
cu aplicabilitate generală care poate face 
obiectul prelucrării.

Or. en

Justificare

Prezentul text a fost preluat din directiva actuală privind protecția datelor. Acesta oferă 
statelor membre ocazia de a stabili limite specifice mai stricte privind modalitatea de 
utilizare a numărului național de identificare, în special în forma aplicată în afara 
administrării centrale.

Amendamentul 1095
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Prelucrarea care nu permite identificarea
În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, operatorul nu
are obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Mutat la articolul 5c (nou).

Amendamentul 1096
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prelucrarea care nu permite identificarea Procedură pentru prelucrarea automată

Or. de

Amendamentul 1097
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, operatorul nu 
are obligația de a obține informații 

eliminat
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suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1098
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 1099
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Stabilirea unei proceduri comune pentru 
efectuarea unei prelucrări automate de 
către mai mulți operatori de date poate fi 
permisă cu condiția ca respectiva 
procedură să fie adecvată, ținând cont de 
interesele legitime ale persoanelor vizate 
și de sarcinile sau scopurile comerciale 
ale operatorilor de date care participă, 
fiecare dintre aceștia deținând control 
deplin cel puțin asupra prelucrării datelor 
pe care le-a colectat. Mai mulți operatori 
de date pot deține control deplin asupra 
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tuturor datelor într-o procedură comună 
de prelucrare automată.
(2) Operatorii de date garantează că 
legalitatea procedurii comune poate fi 
monitorizată. În acest scop, ei specifică în 
scris:
(a) motivul și scopul procedurii comune 
de prelucrare automată;
(b) toți operatorii de date care participă și 
scopurile acestora;
(c) părțile terțe cărora le sunt transmise 
datele;
(d) tipul de date;
(e) măsurile tehnice și organizaționale și 
procedurile solicitate.
(3) Persoana vizată de o procedură de 
prelucrare a datelor își poate afirma 
drepturile în raport cu fiecare operator de 
date. Dacă respectivul operator de date nu 
deține control total asupra datelor, acesta 
este obligat să transmită cererea 
persoanei vizate operatorului care a 
colectat datele. Persoana vizată este 
informată cu privire la transmiterea 
cererii sale către operatorul de date. 
Dreptul persoanei vizate de a fi informată 
este valabil pentru toți operatorii de date 
și pentru toate scopurile procedurii 
comune de prelucrare a datelor.
(4) Operatorii de date sunt răspunzători în 
mod solidar pentru conformitatea întregii 
proceduri de prelucrare automată a 
datelor cu cerințele de protecție a datelor 
prevăzute de prezentul regulament. 

Or. de

Amendamentul 1100
Louis Michel

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

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

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

Or. en

Amendamentul 1101
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 



AM\928600RO.doc 115/166 PE506.146v01-00

RO

identifice o persoană fizică, operatorul nu 
are obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

identifice o persoană fizică, îndeosebi 
atunci când sunt anonime sau 
pseudonime, operatorul nu are obligația de 
a obține informații suplimentare pentru a 
identifica persoana vizată numai în scopul 
respectării unei dispoziții a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia sau unei 
persoane împuternicite de către acesta să 
identifice o persoană fizică, îndeosebi 
atunci când sunt anonime sau 
pseudonime, operatorul nu are obligația de 
a obține informații suplimentare pentru a 
identifica persoana vizată numai în scopul 
respectării unei dispoziții a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, operatorul nu
are obligația de a obține informații 

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

informații suplimentare pentru a identifica 
persoana vizată numai în scopul respectării 
unei dispoziții a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1105
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Educație

Cetățenii și rezidenții Uniunii beneficiază 
de educație în materie de protecție a 
datelor prin mijloace adecvate, ca parte 
integrantă a educației generale privind 
competențele din domeniul media. Statele 
membre și instituțiile și organismele 
competente ale Uniunii Europene au 
sarcina de a susține acest lucru.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul conex la articolul 52 alineatul (2).

Amendamentul 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul respectă criteriile 
transparenței și accesibilității în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate. În acest scop, 
operatorul poate dispune diseminarea 



AM\928600RO.doc 117/166 PE506.146v01-00

RO

acestor criterii prin formularea unor 
politici pe care le comunică tuturor 
persoanelor vizate.

Or. es

Justificare

Acest alineat afirmă principiile transparenței și accesibilității fără a elimina posibilitatea de 
a formula politici concrete în temeiul regulamentului. Formularea de politici nu mai este o 
cerință generală, ci este responsabilitatea fiecărui operator, posibilitatea de recomandări și 
stimulente fiind stabilită de autoritățile de supraveghere.

Amendamentul 1107
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul aplică politici transparente 
și ușor de accesat, astfel cum se prevede 
într-un cod de practici, în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul aplică politici simple, 
succinte, transparente, bine structurate și 
ușor de accesat în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate.
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Or. en

Justificare

Amendamentul adaptează articolul 11 la articolul 7 alineatul (2b) (nou) cu scopul de a 
permite operatorilor să utilizeze o singură politică de confidențialitate, introducând în același 
timp principii bine stabilite privind condițiile inechitabile ale contractelor încheiate cu 
consumatorii conținute în astfel de documente.

Amendamentul 1109
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1110
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Necesitatea de a adapta limbajul la nevoile persoanei vizate se poate dovedi excesivă și 
irealizabilă în termeni generali. Este propusă o formulare alternativă pentru a evita 
impunerea unei sarcini disproporționate.

Amendamentul 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 1113
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1114
Silvia-Adriana Țicău, Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul transmite persoanei vizate 
orice informație și orice comunicare cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, la care trebuie să asigure acces
în temeiul prezentului regulament, într-o 
formă inteligibilă, care poate fi înțeleasă 
de un consumator mediu în cunoștință de 
cauză, atent și înțelegător.

Or. en

Amendamentul 1115
Csaba Sógor
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informațiile destinate persoanelor 
vizate sunt furnizate într-un format care 
oferă persoanelor vizate informațiile 
necesare pentru a înțelege poziția lor și a 
lua decizii în mod adecvat. Prin urmare, 
operatorul pune la dispoziție și comunică 
politicile sale de protecție a datelor prin 
utilizarea unui mod ușor de înțeles de 
descriere a diferitelor tipuri de prelucrare 
a datelor bazat pe pictograme și pe alte 
caracteristici grafice, precum și condițiile 
și consecințele acestora. Informații 
complete sunt disponibile la cerere în 
conformitate cu articolul 14.

Or. hu

Justificare

Pictogramele nu sunt singurele caracteristici grafice care pot îmbunătăți înțelegerea.

Amendamentul 1116
Rui Tavares

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul pune la dispoziție și 
comunică politicile sale de protecție a 
datelor prin utilizarea unui mod de
descriere a diferitelor tipuri de prelucrare 
a datelor bazat pe pictograme și ușor de 
înțeles, precum și condițiile și 
consecințele acestora. Comisia este 
mandatată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 86 în scopul de a 
detalia un astfel de mod de descriere bazat 
pe pictograme: Un astfel de mod bazat pe 
pictograme cuprinde informații 
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referitoare la scopul prelucrării, la 
dezvăluirea datelor către terți și la 
scopurile unei astfel de dezvăluiri, la 
sistemele de urmărire, la informații și la 
disponibilitatea căilor de atac, la punctele 
de contact disponibile și eficiente ale 
operatorului de date, la informațiile 
despre politicile privind securitatea 
datelor și la măsurile puse în aplicare de 
către operator, precum și informații 
despre durata stocării.

Or. en

Amendamentul 1117
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia este împuternicită să adopte, 
în urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate, în conformitate cu 
articolul 86, în scopul detalierii modului 
de descriere bazat pe pictograme și pe alte 
caracteristici grafice menționat la 
alineatul (3), în ceea ce privește natura 
prelucrării, durata de stocare, transferul 
sau ștergerea datelor prin crearea unor 
pictograme sau a altor instrumente, cu 
scopul de a prezenta informațiile într-un 
mod standardizat.

Or. hu

Justificare

Pictogramele nu sunt singurele caracteristici grafice care pot îmbunătăți înțelegerea.

Amendamentul 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Articolul 12 din Directiva 2002/58/CE și 
articolul 20 și articolul 21 alineatul (3) 
din Directiva 2002/22/CE reprezintă o 
aplicare a dreptului persoanelor vizate la 
informații transparente și comunicare, 
care impune operatorului să informeze 
persoanele vizate referitor la drepturile lor 
cu privire la utilizarea informațiilor lor 
personale și atrage atenția asupra 
prezenței unor sisteme dezvoltate în 
conformitate cu principiile de respectare a 
vieții private din momentul proiectării.

Or. en

Justificare

Articolul 12 din Directiva privind confidențialitatea în sectorul comunicațiilor electronice și 
articolele 20 și 21 din Directiva privind serviciul universal vizează serviciile de informații 
privind abonații, în cadrul domeniului de aplicare a serviciilor universale. Bazele de date ale 
furnizorilor de servicii de informații privind abonații trebuie să fie „complete” și, prin 
urmare, includerea datelor de abonat este importantă, asemenea necesității ca abonații să fie 
clar informați cu privire la toate opțiunile lor, indiferent de modelul adoptat de un stat 
membru (consimțământ, excepție sau opțiune-hibrid).

Amendamentul 1119
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul stabilește proceduri pentru 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
articolul 14 și pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate menționate 
la articolul 13 și la articolele 15-19. 

eliminat
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Operatorul prevede în special mecanisme 
pentru facilitarea introducerii unei cereri 
privind acțiunile menționate la 
articolul 13 și la articolele 15-19. În cazul 
în care datele cu caracter personal fac 
obiectul unei prelucrări automatizate, 
operatorul prevede, de asemenea, 
modalitățile de introducere a cererilor pe 
cale electronică.

Or. en

Amendamentul 1120
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Cerința conform căreia operatorul de date ar trebui să „stabilească proceduri” și să 
„prevadă mecanisme” reprezintă o reglementare excesivă. Cerința conform căreia 
operatorul ar trebui să ofere mijloace electronice de depunere a cererilor implică riscul ca 
acțiunea să nu fie neutră din punct de vedere tehnologic.
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Amendamentul 1121
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1122
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul stabilește proceduri pentru 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
articolul 14 și pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate menționate la 
articolul 13 și la articolele 15-19. 
Operatorul prevede în special mecanisme 
pentru facilitarea introducerii unei cereri 
privind acțiunile menționate la articolul 13 
și la articolele 15-19. În cazul în care datele 
cu caracter personal fac obiectul unei 
prelucrări automatizate și dacă nu rezultă 
eforturi sau costuri disproporționate din 
aceasta, operatorul prevede, de asemenea, 
modalitățile de introducere a cererilor pe 
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cale electronică.

Or. en

Amendamentul 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1125
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul stabilește proceduri pentru 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
articolul 14 și pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate menționate la articolul 
13 și la articolele 15-19. În cazul în care 
persoana vizată dorește să își exercite 
drepturile menționate la articolul 13 și la 
articolele 15-19, aceasta transmite o 
cerere operatorului în acest sens printr-un 
document semnat personal sau printr-un 
document verificabil comparabil în orice 
alt fel.

Or. en
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Amendamentul 1126
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1127
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 
lună de la primirea cererii, dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15-19 și furnizează informațiile 
solicitate. Acest termen poate fi prelungit 
cu încă o lună, în cazul în care mai multe 
persoanele vizate își exercită drepturile și 
cooperarea acestora este necesară într-o 
măsură rezonabilă pentru a evita eforturi 

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

inutile și disproporționate din partea 
operatorului. Informațiile sunt furnizate în 
scris.

Or. en

Justificare

Eliminare care evită crearea de sarcini birocratice pentru IMM-uri.

Amendamentul 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Datele cu caracter personal pot conține informații faptice și/sau speculative referitoare la 
terți. Ar trebui să fie posibilă solicitarea unei perioade mai mari de răspuns cu scopul de a 
proteja confidențialitatea datelor acestor terți. Acest lucru este deosebit de relevant pentru 
sănătate și asistență socială.

Amendamentul 1129
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 



AM\928600RO.doc 131/166 PE506.146v01-00

RO

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

lună de la primirea cererii, dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15-19 și furnizează informațiile 
solicitate. Acest termen poate fi prelungit 
cu încă o lună, în cazul în care mai multe 
persoane vizate își exercită drepturile și 
cooperarea acestora este necesară într-o 
măsură rezonabilă pentru a evita eforturi 
inutile și disproporționate din partea 
operatorului. Informațiile sunt furnizate în 
scris. În cazul în care persoana vizată
introduce o cerere în format electronic, 
informațiile pot fi furnizate în format 
electronic, cu excepția cazului în care 
persoana vizată solicită un alt format sau a 
cazului în care operatorul are motive să 
considere că furnizarea informațiilor în 
format electronic ar crea un risc 
semnificativ de fraudă.

Or. en

Justificare

Eliberarea anumitor date în format electronic, precum dosarele de credit, ar putea avea ca 
rezultat modificarea acestora sau furtul de identitate atunci când sunt furnizate 
consumatorilor. Transmiterea de date ar trebui să se facă cu condiția efectuării verificărilor 
de autenticitate care îndeplinesc criteriile stabilite de agenția deținătoare a datelor cu scopul 
preîntâmpinării interceptării, utilizării abuzive, frauduloase sau modificării.

Amendamentul 1131
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 
lună de la primirea cererii, dacă a fost 
luată vreo măsură în temeiul articolului 13 
și al articolelor 15- 19 și furnizează 
informațiile solicitate. Acest termen poate 
fi prelungit cu încă o lună, în cazul în 
care mai multe persoanele vizate își 

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere excesivă dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15-19 și furnizează informațiile 
solicitate. Informațiile sunt furnizate în 
scris, inclusiv prin mijloace electronice.
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exercită drepturile și cooperarea acestora 
este necesară într-o măsură rezonabilă 
pentru a evita eforturi inutile și 
disproporționate din partea operatorului.
Informațiile sunt furnizate în scris. În cazul 
în care persoana vizată introduce o cerere 
în format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

Or. en

Amendamentul 1132
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Mai simplu, alegerea formatului îi aparține întotdeauna persoanei vizate, nu doar la 
solicitarea datelor în format electronic.
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Amendamentul 1133
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere excesivă dacă a fost luată 
vreo măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15-19 și furnizează informațiile 
solicitate. Informațiile sunt furnizate în 
scris.

Or. en

Justificare

Textul inițial este exagerat de prescriptiv și această chestiune poate fi cel mai bine tratată 
prin intermediul orientărilor.

Amendamentul 1134
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul informează persoana vizată 
fără întârziere și, cel târziu, în termen de o 

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

termen de 30 de zile lucrătoare de la 
primirea cererii, dacă a fost luată vreo 
măsură în temeiul articolului 13 și al 
articolelor 15-19 și furnizează informațiile 
solicitate. Acest termen poate fi prelungit 
cu încă 30 de zile lucrătoare, în cazul în 
care mai multe persoane vizate își exercită 
drepturile și cooperarea acestora este 
necesară într-o măsură rezonabilă pentru a 
evita eforturi inutile și disproporționate din 
partea operatorului sau în cazul în care 
informațiile ar fi incomplete sau inexacte. 
Informațiile sunt furnizate în formatul în 
care au fost solicitate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată solicită un alt 
format.

Or. en

Amendamentul 1135
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul refuză să ia 
măsuri la cererea persoanei vizate, acesta 
informează persoana vizată cu privire la 
motivele refuzului și la posibilitățile de a 
depune o plângere în fața autorității de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

(3) În cazul în care operatorul nu ia măsuri 
la cererea persoanei vizate, aceasta are 
dreptul de a solicita operatorului 
informații referitoare la motivele lipsei de 
măsuri și la posibilitățile de a depune o 
plângere în fața autorității de supraveghere 
și de a introduce o cale de atac în justiție.

Or. en

Amendamentul 1136
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul refuză să ia 
măsuri la cererea persoanei vizate, acesta 
informează persoana vizată cu privire la 
motivele refuzului și la posibilitățile de a 
depune o plângere în fața autorității de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

(3) În cazul în care operatorul refuză să ia 
măsuri la cererea persoanei vizate, acesta 
informează persoana vizată cu privire la 
motivele refuzului, la toate faptele care au 
condus la refuz și la posibilitățile de a 
depune o plângere în fața autorității de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

Or. en

Justificare

În prezent, operatorii refuză deseori drepturile fără o argumentare adecvată. Este imposibil 
ca persoana vizată să dezvăluie un refuz ilegal al drepturilor.

Amendamentul 1137
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul refuză să ia 
măsuri la cererea persoanei vizate, acesta 
informează persoana vizată cu privire la 
motivele refuzului și la posibilitățile de a 
depune o plângere în fața autorității de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

(3) În cazul în care operatorul nu ia măsuri 
la cererea persoanei vizate, aceasta are 
dreptul de a depune o plângere în fața
autorității de supraveghere.

Or. en

Justificare

Trimiterea la depunerea unei plângeri în fața unei autorități de supraveghere este suficientă 
pentru asigurarea respectării drepturilor unei persoane vizate.

Amendamentul 1138
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie să se țină cont, de asemenea, de complexitate (de exemplu, cantitatea sau structura 
datelor solicitate).

Amendamentul 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 1140
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, dacă cererea 
aceleiași persoane se repetă mai mult de o 
dată la șase luni, operatorul poate percepe 
o taxă administrativă pentru furnizarea 
informațiilor sau pentru luarea măsurilor 
solicitate ori poate să nu ia măsurile 
solicitate. În acest caz, operatorul suportă 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
repetitiv al cererii.
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Or. en

Amendamentul 1142
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite, cu excepția costurilor 
suportate efectiv de operator în scopul 
tratării cererilor. În cazul în care cererile 
sunt vexatorii sau în mod vădit excesive, 
în special din cauza caracterului lor 
repetitiv, operatorul poate refuza să ia 
măsurile solicitate.

Or. en

Amendamentul 1143
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite.
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Or. en

Justificare

Mutat la articolele individuale.

Amendamentul 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1145
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, în special din 
cauza caracterului lor repetitiv, operatorul 
poate percepe o taxă pentru furnizarea 

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul 
(1) sunt fie gratuite, fie au un cost cel mult 
suficient pentru a acoperi costurile 
administrative ale gestionării, în special 
în ceea ce privește solicitările repetate sau 
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informațiilor sau pentru luarea măsurilor 
solicitate ori poate să nu ia măsurile 
solicitate. În acest caz, operatorul suportă 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit excesiv al cererii.

în vrac. În cazul în care cererile sunt în 
mod vădit excesive, în special cu scopul de 
a produce perturbări, dezavantaje sau 
sarcini financiare din cauza caracterului 
lor repetitiv, operatorul poate percepe o 
taxă pentru furnizarea informațiilor sau 
pentru luarea măsurilor solicitate ori poate 
să nu ia măsurile solicitate. În acest caz, 
operatorul suportă sarcina probei în ceea ce 
privește caracterul vădit excesiv al cererii.

Or. en

Amendamentul 1146
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cererilor depuse în conformitate cu 
articolul 15 li se aplică următoarele: 
(a) operatorul poate percepe o taxă pentru 
furnizarea informațiilor relevante. 
Această taxă nu trebuie să fie exagerată;
(b) nu se aplică nicio obligație de a 
furniza informații relevante până când 
operatorul nu va primi următoarele 
detalii;
(i) orice taxă necesară în conformitate cu 
litera (a) de mai sus; precum și
(ii) orice informație referitoare la 
identitatea persoanei care depune o cerere 
pe care o poate solicita operatorul în 
limite rezonabile. 
(c) în cazul în care un operator de date s-a 
conformat anterior unei cereri depuse de 
o persoană, acesta nu are obligația de a se 
conforma unei cereri ulterioare a 
respectivei persoane, identică sau similară 
în cadrul secțiunii respective, cu excepția 
cazului în care între respectarea cererii 
anterioare și depunerea cererii actuale s-a 
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scurs un interval rezonabil de timp;
(d) operatorul trebuie să țină cont de 
orientările emise în conformitate cu 
articolul 38a atunci când hotărăște: 
(i) dacă o cerere ulterioară este identică 
sau similară cu o cerere anterioară;
(ii) dacă între oferirea unui răspuns la 
cererea anterioară și depunerea cererii 
actuale s-a scurs un interval rezonabil de 
timp.

Or. en

Justificare

Perceperea unei taxe rezonabile este compatibilă cu drepturile fundamentale. Descurajarea 
cererilor speculative, repetitive sau vexatorii este legitimă pentru a evita o povară 
disproporționată impusă operatorilor.

Amendamentul 1147
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1148
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1149
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

În cazul în care Comisia ar stabili dacă o persoană vizată își afirmă drepturile în mod vădit 
excesiv, acest lucru ar atenta serios la drepturile persoanei vizate. În plus, aceasta este o 
zonă juridică definită în mod restrictiv, a cărei delimitare ar trebui să se afle în domeniul 
autorităților de supraveghere și al sistemului judiciar.

Amendamentul 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și condițiilor 

eliminat
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privind cererile vădit excesive și taxele 
menționate la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1151
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1152
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1153
Sarah Ludford
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesar.

Amendamentul 1154
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia este abilitată să adopte, în 
urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii criteriilor și 
condițiilor privind taxele menționate la 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1155
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 

eliminat
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comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Repartizarea acestor competențe către Comisie ar afecta negocierile actuale referitoare la 
propunerea de regulament privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a 
încrederii pentru tranzacțiile electronice de pe piața internă. De asemenea, stabilirea 
formularelor tip și descrierea procedurilor standard pentru comunicații în format electronic 
ar dăuna prea mult competențelor de stabilire a standardelor tehnice în sectorul public.

Amendamentul 1156
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1157
Timothy Kirkhope
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în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1158
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1159
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesar.

Amendamentul 1160
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul stabilirii unor
formulare tip și proceduri standard în ceea 
ce privește comunicarea menționată la 
alineatul (2), inclusiv în format electronic. 
În acest sens, Comisia ia în considerare 
măsuri corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.
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Or. en

Justificare

Amendament orizontal care înlocuiește toate actele de punere în aplicare cu acte delegate 
pentru a garanta implicarea deplină a Parlamentului European în procesul decizional.

Amendamentul 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(6) Comisia poate specifica proceduri 
standard în ceea ce privește comunicarea 
menționată la alineatul (2). În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1162
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare respective se 



AM\928600RO.doc 149/166 PE506.146v01-00

RO

adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2) în urma adoptării unui aviz 
de către Comitetul european pentru 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 1163
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderi mici și mijlocii. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili formulare tip în 
ceea ce privește comunicarea menționată la 
alineatul (2), inclusiv în format electronic. 
În acest sens, Comisia ia în considerare 
măsuri corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2) în 
urma adoptării unui aviz de către 
Comitetul european pentru protecția 
datelor. În cazul în care Comisia își 
invocă prerogativele în conformitate cu 
articolul 10 din Regulamentul nr. 
2012/1025, aceasta asigură o reprezentare 
adecvată a microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
grupurilor de consumatori, precum și 
aprobarea de către Comitetul european 
pentru protecția datelor a utilizării acestor 
standarde ale industriei în sensul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Echilibrarea puterilor ca alternativă la un act pe care Comisia l-ar putea solicita în 
concordanță cu un standard al industriei. În acest caz, Comitetul european pentru protecția 
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datelor ar trebui consultat și reprezentarea adecvată a IMM-urilor și a consumatorilor ar 
trebui protejată.

Amendamentul 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturi referitoare la destinatari Obligația de notificare în caz de 
rectificare și ștergere

Or. de

Justificare

Articolul 13 nu conține niciun drept referitor la destinatari.

Amendamentul 1165
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un 
efort disproporționat.

eliminat

Or. de

Justificare

Articolul 13 este împărțit în două paragrafe noi.
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Amendamentul 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un efort 
disproporționat.

Operatorul comunică fiecărui destinatar cu 
care se află într-o relație contractuală și 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un efort 
disproporționat.

Or. en

Amendamentul 1167
Hélène Flautre

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un 
efort disproporționat.

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17.
Operatorul informează persoana în cauză 
cu privire la existența acestor terți.

Or. fr

Amendamentul 1168
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul de date care este responsabil 
în mod direct de operațiune informează 
toți destinatarii cărora le-a transmis date 
cu privire la efectuarea oricărei corectări 
sau ștergeri sau la ridicarea oricărei 
obiecții în temeiul articolelor 16, 17 sau 
19. În cazul în care identitatea 
destinatarilor datelor cu caracter personal 
nu îi este cunoscută operatorului de date 
care este responsabil în mod direct de 
operațiune, însă nu din cauza unui act 
deliberat sau a neglijenței 
acestuia/acesteia, operatorul este exceptat 
de la această cerință.

Or. de

Justificare

Această dispoziție reprezintă o simplificare semnificativă pentru persoanele vizate, în special 
în eventualitatea ștergerii datelor. Această obligație corespunde obligației operatorului de 
date care este responsabil în mod direct de operațiune de a furniza documentația generală 
referitoare la destinatari în conformitate cu articolul 14 alineatul (1).

Amendamentul 1169
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul de date care este responsabil 
în mod indirect de operațiune informează 
toți destinatarii cărora le-a transmis date 
cu privire la efectuarea oricărei corectări 
sau la ridicarea oricărei obiecții în 
temeiul articolelor 16, 17 sau 19, cu 
excepția cazului în care aceștia au fost 
deja notificați în conformitate cu alineatul 
(1) de mai sus.

Or. de
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Justificare

Această obligație corespunde obligației limitate de a furniza documentația referitoare la 
destinatari în conformitate cu articolul 14 litera (e). Persoana vizată poate alege dacă să 
solicite ștergerea totală de către operatorul de date responsabil în mod direct de operațiune 
sau ștergerea parțială de operatorul de date responsabil în mod indirect de operațiune.

Amendamentul 1170
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina probei în ceea ce privește 
respectarea obligațiilor de mai sus le 
revine operatorilor de date.

Or. de

Amendamentul 1171
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Politici de informare standardizate

(1) În cazul în care există cel puțin unul 
dintre factorii de risc menționați la 
articolul 5b alineatele (1)-(10) și dacă se 
colectează date cu caracter personal 
referitoare la o persoană vizată, 
operatorul de date îi furnizează persoanei 
vizate următoarele date înainte de a 
obține informații în conformitate cu 
articolul 14:
(a) dacă datele personale sunt colectate la 
un nivel mai mare decât nivelul minim 
necesar pentru fiecare scop specific al 
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prelucrării;
(b) dacă datele cu caracter personal sunt 
stocate la un nivel mai mare decât nivelul 
minim necesar pentru fiecare scop 
specific al prelucrării;
(c) dacă datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în alte scopuri decât scopul 
pentru care au fost colectate;
(d) dacă datele cu caracter personal sunt 
difuzate către terți din afara sferei publice 
în alte scopuri decât scopurile pentru care
au fost colectate;
(e) dacă datele cu caracter personal sunt 
vândute;
(f) dacă datele cu caracter personal sunt 
stocate în formă criptată.
(2) Datele prevăzute la alineatul (1) sunt 
prezentate în conformitate cu anexa X 
într-un format aliniat sub formă de tabel, 
cu texte și simboluri, pe următoarele trei 
coloane:
(a) prima coloană descrie formele grafice 
care simbolizează aceste date;
(b) cea de a doua coloană conține 
informații esențiale care descriu aceste 
date;
(c) cea de a treia coloană descrie formele 
grafice care indică dacă este respectată o 
anumită dată.
(3) Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt prezentate într-un mod 
vizibil și ușor lizibil și apar într-o limbă 
ușor de înțeles de către consumatorii din 
statele membre cărora le sunt furnizate 
informațiile. În cazul în care datele sunt 
prezentate în format electronic, acestea 
trebuie să poată fi citite automat.
(4) Nu se furnizează date suplimentare. Se 
pot furniza explicații detaliate sau 
observații suplimentare în ceea ce privește 
datele prevăzute la alineatul (1) împreună 
cu celelalte cerințe privind informațiile 
conforme cu articolul 14. 
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(5) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
vederea descrierii suplimentare a datelor 
menționate la alineatul 1 și a prezentării 
lor, astfel cum se menționează la alineatul 
(2) și în anexa X.

Or. en

Justificare

Persoanele vizate trebuie să fie informate cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor 
utilizate de entitatea cu care interacționează fără a fi copleșite de cantitatea mare de 
informații care le este furnizată. Pentru a permite o înțelegere mai rapidă și o 
comparabilitate mai adecvată a politicilor de protecție a datelor când furnizează informații 
persoanei vizate, operatorii fac publice politici succinte de informare bazate pe pictograme 
înainte de a-și stabili în detaliu respectivele politici.

Amendamentul 1172
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Politici de informare standardizate

(1) În cazul în care sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o 
persoană vizată, operatorul îi furnizează 
respectivei persoane următoarele date 
înainte de a obține informații în 
conformitate cu articolul 14:
(a) dacă datele personale sunt colectate la 
un nivel mai mare decât nivelul minim 
necesar pentru fiecare scop specific al 
prelucrării;
(b) dacă datele cu caracter personal sunt 
stocate la un nivel mai mare decât nivelul 
minim necesar pentru fiecare scop 
specific al prelucrării;
(c) dacă datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în alte scopuri decât scopul 
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pentru care au fost colectate;
(d) dacă datele cu caracter personal sunt 
difuzate către terți din afara sferei publice 
în alte scopuri decât scopurile pentru care 
au fost colectate;
(e) dacă datele cu caracter personal sunt 
vândute;
(f) dacă datele cu caracter personal sunt 
stocate în formă criptată.
(2) Datele prevăzute la alineatul (1) sunt 
prezentate în conformitate cu anexa X 
într-un format aliniat sub formă de tabel, 
cu texte și simboluri, pe următoarele trei 
coloane:
(a) prima coloană descrie formele grafice 
care simbolizează aceste date;
(b) cea de a doua coloană conține 
informații esențiale care descriu aceste 
date;
(c) cea de a treia coloană descrie formele 
grafice care indică dacă este respectată o 
anumită dată.
(3) Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt prezentate într-un mod 
vizibil și ușor lizibil și apar într-o limbă 
ușor de înțeles de către consumatorii din 
statele membre cărora le sunt furnizate 
informațiile. În cazul în care datele sunt 
prezentate în format electronic, acestea 
trebuie să poată fi citite automat.
(4) Nu se furnizează date suplimentare. Se 
pot furniza explicații detaliate sau 
observații suplimentare în ceea ce privește 
datele prevăzute la alineatul (1) împreună 
cu celelalte cerințe privind informațiile 
conforme cu articolul 14.
(5) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
vederea descrierii suplimentare a datelor 
menționate la alineatul 1 și a prezentării 
lor, astfel cum se menționează la alineatul 
(2) și în anexa X.
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Or. en

Justificare

Persoanele vizate trebuie să fie informate cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor 
utilizate de entitatea cu care interacționează fără a fi copleșite de cantitatea mare de 
informații care le este furnizată. Pentru a permite o înțelegere mai rapidă și o 
comparabilitate mai adecvată a politicilor de protecție a datelor când furnizează informații 
persoanei vizate, operatorii fac publice politici succinte de informare bazate pe pictograme 
înainte de a-și stabili în detaliu respectivele politici.

Amendamentul 1173
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o 
persoană vizată, operatorul furnizează 
persoanei vizate cel puțin următoarele 
informații:

eliminat

(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și, după caz, ale 
reprezentantului operatorului și ale 
responsabilului cu protecția datelor;
(b) scopurile în care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal, inclusiv 
condițiile contractului și condițiile 
generale în cazul în care prelucrarea se 
întemeiază pe articolul 6 alineatul (1) 
litera (b) și interesele legitime urmărite de 
operator în cazul în care prelucrarea se 
întemeiază pe articolul 6 alineatul (1) 
litera (f);
(c) perioada în care vor fi stocate datele 
cu caracter personal;
(d) existența dreptului de a solicita 
operatorului accesul la datele cu caracter 
personal referitoare la persoana vizată, 
precum și rectificarea sau ștergerea 
acestora, sau a dreptului de a se opune 
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prelucrării acestor date cu caracter 
personal;
(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere;
(f) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal;
(g) dacă este cazul, intenția operatorului 
de a efectua un transfer către o țară terță 
sau o organizație internațională și nivelul 
de protecție oferit de țara terță sau de 
organizația internațională respectivă, prin 
trimitere la o decizie a Comisiei privind 
caracterul adecvat al nivelului de 
protecție;
(h) orice altă informație necesară pentru 
garantarea unei prelucrări corecte față de 
persoana vizată, având în vedere 
circumstanțele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 1174
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează persoanei 
vizate cel puțin următoarele informații:

(1) În cazul în care nu există niciunul 
dintre factorii de risc menționați la 
articolul 5b alineatele (1)-(10) și atunci 
când sunt colectate date cu caracter 
personal referitoare la o persoană vizată, 
operatorul furnizează persoanei vizate, la 
cerere, următoarele informații.
În cazul în care există cel puțin doi dintre 
factorii de risc menționați la articolul 5b 
alineatele (1)-(10) și atunci când sunt 
colectate date cu caracter personal 
referitoare la o persoană vizată, 
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operatorul furnizează persoanei vizate cel 
puțin următoarele informații.

Or. en

Justificare

Articolul se modifică în conformitate cu respectarea principiului contextului și principiul 
riscului în temeiul articolelor 5a (nou) și 5b (nou).

Amendamentul 1175
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o 
persoană vizată, operatorul furnizează 
persoanei vizate cel puțin următoarele 
informații:

(1) Operatorul responsabil în mod direct 
de operațiune și, dacă este cazul, 
reprezentantul acestuia demonstrează cel 
puțin următoarele:

Or. de

Justificare

Articolele 14 și 28 sunt combinate, impunând obligații distincte diferiților operatori de date. 
În mare parte, obligațiile de furnizare a informațiilor și documentelor ar trebui să fie identice 
pentru a facilita îndeplinirea obligațiilor de către operatorul de date.

Amendamentul 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează persoanei 

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează persoanei 
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vizate cel puțin următoarele informații: vizate cel puțin următoarele informații. 
Următoarele alineate nu se aplică 
întreprinderilor mici pe parcursul 
propriilor activități și în cazul datelor care 
sunt destinate strict și exclusiv utilizării 
lor interne.

Or. en

Amendamentul 1177
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează persoanei 
vizate cel puțin următoarele informații:

(1) Atunci când sunt colectate date cu 
caracter personal referitoare la o persoană 
vizată, operatorul furnizează sau pune la 
dispoziția imediată a persoanei vizate cel 
puțin următoarele informații:

Or. en

Justificare

Necesitatea de „a furniza informații” împiedică adoptarea de abordări practice în materie de 
transparență.

Amendamentul 1178
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care datele cu caracter 
personal referitoare la o persoană vizată 
sunt colectate de la aceasta, în momentul 
obținerii acestor date operatorul 
furnizează persoanei vizate următoarele 
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informații:
(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și, după caz, ale 
reprezentantului operatorului și ale
responsabilului cu protecția datelor; 
(b) scopul destinat al prelucrării datelor 
cu caracter personal, inclusiv termenii 
contractului și condițiile generale.
Informații suplimentare sunt furnizate la 
solicitarea persoanei vizate, incluzând 
următoarele: 
(a) perioada în care vor fi stocate datele 
cu caracter personal; 
(b) existența dreptului de a solicita 
operatorului accesul la datele cu caracter 
personal referitoare la persoana vizată, 
precum și rectificarea sau ștergerea 
acestora, sau a dreptului de a se opune 
prelucrării acestor date cu caracter 
personal; 
(c) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere; 
(d) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal; 
(e) dacă este cazul, intenția operatorului 
de a efectua un transfer către o țară terță 
sau o organizație internațională și nivelul 
de protecție oferit de respectiva țară terță 
sau organizație internațională, prin 
trimitere la o decizie a Comisiei privind 
caracterul adecvat al nivelului de 
protecție; 
(f) orice informații suplimentare necesare 
pentru garantarea unei prelucrări corecte 
față de persoana vizată, având în vedere 
circumstanțele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal. 

Or. en
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Justificare

Acest proces ar trebui să fie alcătuit din două etape.

Amendamentul 1179
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și, după caz, ale 
reprezentantului operatorului și ale 
responsabilului cu protecția datelor sau, 
dacă este relevant, identitatea și datele de 
contact ale grupului de întreprinderi și ale 
responsabilului cu protecția datelor 
aferent;

Or. en

Amendamentul 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) datele de contact ale operatorului și, 
după caz, ale reprezentantului operatorului 
și, după caz, ale reprezentantului 
operatorului;

Or. en

Amendamentul 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 1182
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

Cerința de a furniza informații cu privire la identitatea responsabilului cu protecția datelor 
(RPD) ar trebui înlocuită cu o cerință de a furniza informații standard sub formă de date de 
contact ale RPD, pentru a garanta independența acestuia și pentru a preveni orice necesitate 
de actualizare în cazul în care RPD s-ar schimba.

Amendamentul 1183
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 
contractului și condițiile generale în cazul 
în care prelucrarea se întemeiază pe 

(b) scopurile specifice în care sunt 
prelucrate datele cu caracter personal, 
precum și informații specifice privind 
securitatea prelucrării datelor cu caracter 
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articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 
interesele legitime urmărite de operator în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (f);

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

Or. en

Justificare

Întrucât securitatea datelor este o parte esențială a protecției datelor, aceste informații sunt 
considerate importante pentru persoana vizată.

Amendamentul 1184
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1185
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 

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

cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 1186
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) scopurile în care este prelucrată fiecare 
categorie de date cu caracter personal, 
inclusiv condițiile contractului și condițiile 
generale în cazul în care prelucrarea se 
întemeiază pe articolul 6 alineatul (1) litera 
(b) și interesul legitim dominant urmărit
de operator în cazul în care prelucrarea se 
întemeiază pe articolul 6 alineatul (1) litera 
(f);

Or. en

Justificare

În practică, persoanele vizate se confruntă deseori cu răspunsuri generice și, astfel, nu 
primesc informații corecte; amendamentul oferă clarificări suplimentare privind un răspuns 
adecvat.

Amendamentul 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 

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

inclusiv în raport cu dispozițiile prevăzute 
la articolul 6 și mai ales cu condițiile 
contractului și condițiile generale în cazul 
în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 
interesele legitime urmărite de operator în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatele (1a) și (1b);

Or. en

Amendamentul 1188
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) scopul sau scopurile în care sunt 
prelucrate datele cu caracter personal; 
precum și

Or. en

Justificare

Persoana vizată nu ar trebui să fie supraîncărcată cu informații.


