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Amendamentul 1189
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

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;

Or. en

Amendamentul 1190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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;

Or. es

Justificare

Se indica que hay que dar información sobre los fines del tratamiento, incluyendo las 
cláusulas y condiciones generales del contrato en su caso, o especificando el interés legítimo 
perseguido. Desde mí punto de vista, bastaría con una referencia clara a los fines del 
tratamiento para dar la información necesaria al sujeto, quien en caso de duda podrá pedir 
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la información complementaria que estime pertinente. No sería pues necesario añadir 
además el clausulado del contrato, o las condiciones generales, o una explicitación 
complementaria del interés legítimo. Todos esos elementos pueden ser importantes en un 
momento posterior, si el sujeto decide solicitar más información o ejercitar acciones, pero a 
los efectos pretendidos por el Artículo 14 me parece que exceden de lo necesario y son 
redundantes, creando por ello una sobrecarga administrativa o de gestión innecesaria.

Amendamentul 1191
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele 
cu caracter personal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1192
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele 
cu caracter personal;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu va fi întotdeauna posibil ca operatorul de date să știe perioada pe parcursul căreia vor fi 
stocate datele cu caracter personal.

Amendamentul 1193
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele 
cu caracter personal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1194
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) perioada estimată în care vor fi stocate 
datele cu caracter personal;

Or. en

Justificare

Este imposibil să se determine în toate cazurile o perioadă exactă de stocare.

Amendamentul 1195
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) perioada estimată în care vor fi stocate 
datele cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 1196
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal sau, în cazul în care 
acest lucru nu este posibil, criteriile 
utilizate pentru a stabili această perioadă;

Or. en

Amendamentul 1197
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) perioada în care va fi stocată fiecare 
categorie de date cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 1198
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal, cu condiția ca aceasta 
să fie cunoscută;

Or. de

Justificare

Din diverse motive, de exemplu, implicarea terților, poate fi imposibil ca, la momentul la care 
trebuie comunicate informațiile, să se confirme perioada pe parcursul căreia vor fi stocate 
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datele. Nu are sens să se solicite un lucru imposibil.

Amendamentul 1199
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) dacă este posibil, perioada în care vor fi 
stocate datele cu caracter personal;

Or. es

Justificare

Unele informații solicitate la literele (a)-(h) nu pot fi furnizate, sau, cel puțin, nu pot fi 
furnizate de la început. Acesta este cazul în ceea ce privește durata perioadei de stocare sau 
dacă datele urmează să fie transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale.

Amendamentul 1200
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(c) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal și, după caz, arhivate;

Or. fr

Justificare

Documentația pe care operatorii trebuie să o păstreze conține o serie de elemente obligatorii 
de informare (articolul 28). Acestea includ „o indicație generală a termenelor-limită pentru 
ștergerea diferitelor categorii de date” (articolul 28g). O cerință similară de a informa 
persoanele vizate trebuie, de asemenea, să fie inclusă.

Amendamentul 1201
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
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Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
prelucrării acestor date 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, dar și existența dreptului de a se 
opune prelucrării acestor date cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 1202
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
prelucrării acestor date cu caracter 
personal;

(d) existența dreptului de a solicita 
operatorului accesul la datele cu caracter 
personal referitoare la persoana vizată, 
precum și rectificarea, „dreptul de a fi 
uitat” sau ștergerea acestora, sau a 
dreptului de a se opune prelucrării acestor 
date cu caracter personal sau de a obține 
portabilitatea datelor;

Or. en

Amendamentul 1203
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1204
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere;

(e) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere;

Or. es

Justificare

În numeroase cazuri, aceste detalii constituie date personale care nu trebuie furnizate sau 
prelucrate; aceste detalii ar trebui furnizate numai dacă este necesar din punct de vedere 
legal.

Amendamentul 1205
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor cu caracter personal;

(f) destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor cu caracter personal, îndeosebi în 
cazurile menționate la articolul 20;

Or. en
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Justificare

Crearea de profiluri este considerată o măsură sensibilă și, prin urmare, ar trebui evidențiată 
în acest context.

Amendamentul 1206
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor cu caracter personal;

(f) după caz, destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter personal,
în afara operatorului sau a grupului de 
întreprinderi din care acesta face parte;

Or. en

Amendamentul 1207
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai datelor cu caracter personal;

(f) destinatarii sau categoriile de destinatari 
ai fiecărei categorii de date cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 1208
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 1209
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) identitatea și datele de contact ale 
tuturor destinatarilor care prelucrează 
datele cu caracter personal primite de la 
operatorul direct, precum și motivele 
prelucrării, indiferent dacă au primit 
datele direct de la acesta sau indirect, de 
la un terț. Acest lucru nu se aplică în 
măsura în care destinatarii nu sunt 
cunoscuți, iar această situație nu a 
survenit ca urmare a intenției deliberate 
sau a neglijenței operatorului direct.

Or. de

Justificare

Această modificare consolidează drepturile persoanei în cauză. În acest fel, operatorul direct 
va fi în măsură să furnizeze informații complete cu privire la destinatarii datelor cu caracter 
personal și să se conformeze cu obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1). 
Pentru a asigura claritatea informațiilor, este suficient să se furnizeze nume, detalii de 
contact și o scurtă descriere a motivelor prelucrării.

Amendamentul 1210
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Justificare

Formulare prea detaliată.

Amendamentul 1211
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(g) dacă este cazul, intenția operatorului de 
a efectua un transfer către o țară terță sau o 
organizație internațională;

Or. en

Amendamentul 1212
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(g) dacă este cazul, transferul datelor către 
o țară terță sau o organizație internațională 
sau intenția operatorului de a efectua un 
astfel de transfer și informații cu privire 
la 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; În cazurile 
menționate la articolul 44 alineatul (1) 
litera (h), documentația ar trebui să 
includă, de asemenea, dovezi cu privire la 
existența unor garanții corespunzătoare;

Or. de

Justificare

Aceasta reunește articolul 14 alineatul (1) litera (g) și articolul 28 alineatul (2) litera (f).

Amendamentul 1213
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) după caz, informații dacă datele au 
fost furnizate autorităților de aplicare a 
legii în cursul ultimelor 12 luni 
consecutive, fără a aduce atingere 
legislației statelor membre în materie de 
punere în aplicare a legii;

Or. en

Justificare

Informații importante pentru persoanele vizate, care permit o transparență sporită în ceea ce 
privește activitățile de aplicare a legii intruzive la adresa vieții private.
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Amendamentul 1214
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1215
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1216
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) orice altă informație necesară pentru 
garantarea unei prelucrări corecte față de 
persoana vizată, având în vedere 

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

circumstanțele specifice în care sunt 
colectate datele cu caracter personal. În 
special, aceste informații semnalează 
existența anumitor activități și operațiuni 
de prelucrare în privința cărora evaluările 
de impact asupra datelor cu caracter 
personal au indicat existența unui risc 
ridicat, măsurile luate în ceea ce privește 
evaluarea impactului, existența unor 
măsuri de creare de profiluri, temeiurile 
juridice ale acestora și consecințele lor 
pentru respectiva persoană vizată.

Or. en

Amendamentul 1217
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(h) orice altă informație necesară, având în 
vedere circumstanțele specifice în care 
sunt sau vor fi prelucrate datele, pentru a 
permite prelucrarea corectă față de 
persoana vizată.

Or. en

Justificare

Formularea este mai bună.

Amendamentul 1218
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) comunicările în temeiul 
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articolului 13 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 1219
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) drepturile și mecanismele care pot fi 
exercitate sau utilizate pentru a se opune 
sau a preveni prelucrarea datelor cu 
caracter personal, îndeosebi existența 
unei liste de excludere voluntară și 
caracteristicile sale.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament subliniază posibilitatea utilizării listelor de excludere voluntară și a 
includerii obligației de a informa persoanele vizate cu privire la existența acestora, în 
contextul utilizării datelor cu caracter personal.

Amendamentul 1220
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu sau 
voluntar al furnizării datelor cu caracter 
personal, precum și la eventualele 
consecințe ale refuzului de a furniza 

eliminat



AM\929498RO.doc 17/157 PE506.147v02-00

RO

aceste date.

Or. en

Justificare

Formulare prea prescriptivă.

Amendamentul 1221
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu sau 
voluntar al furnizării datelor cu caracter 
personal, precum și la eventualele 
consecințe ale refuzului de a furniza 
aceste date.

(2) Operatorul indirect și, dacă este cazul, 
reprezentantul acestuia, prezintă 
documente cel puțin cu privire la:

(a) informațiile menționate la articolul 14 
alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d), (e), 
(g) și (h);
(b) identitatea și detaliile de contact ale 
tuturor destinatarilor care prelucrează 
datele cu caracter personal primite de la
operatorul indirect, precum și motivele 
prelucrării;
(c) identitatea și detaliile de contact ale 
operatorului direct și, dacă există, ale 
reprezentantului său;
(d) comunicările în temeiul articolului 13 
alineatul (2).

Or. de
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Justificare

A se vedea justificările la articolul 14 alineatul (1). Obligația limitată în materie de 
documentație cu privire la destinatari are rolul de a se asigura că datele cu caracter personal 
pot fi urmărite în cazul în care anumiți destinatari nu se conformează obligațiilor care le 
revin în temeiul articolului 14 alineatul (4). În cazul în care persoana vizată contactează 
inițial un operator indirect, acesta din urmă trebuie să fie în măsură să furnizeze informații 
cu privire la originea datelor.

Amendamentul 1222
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu sau 
voluntar al furnizării datelor cu caracter 
personal, precum și la eventualele 
consecințe ale refuzului de a furniza 
aceste date.

(2) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu al furnizării 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 1223
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La luarea deciziei cu privire la 
informațiile suplimentare necesare pentru 
asigurarea unei prelucrări corecte în 
temeiul alineatului (1) litera (d), 
operatorii trebuie să țină seama de orice 
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linii directoare relevante în temeiul 
articolului 38. 

Or. en

Justificare

Liniile directoare din partea sectorului industrial sau a autorităților naționale de 
supraveghere sau a Comitetului european pentru protecția datelor ar putea fi de folos 
operatorilor de date pentru a furniza informații adaptate persoanelor vizate pentru 
prelucrarea în diverse sectoare.

Amendamentul 1224
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

eliminat

Or. en

Justificare

Formulare prea prescriptivă.

Amendamentul 1225
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
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vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care datele provin dintr-o sursă 
disponibilă public sau atunci când 
transferul este prevăzut de lege.

Or. en

Amendamentul 1226
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care datele provin dintr-o sursă 
disponibilă public sau atunci când 
transferul este prevăzut de lege sau 
prelucrarea este utilizată în scopuri legate 
de activitățile profesionale ale persoanei 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 1227
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
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vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

vizată:

(a) operatorul direct transmite persoanei 
vizate, la momentul colectării datelor sau 
imediat după, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații cu 
privire la caracterul obligatoriu sau 
voluntar al furnizării datelor cu caracter 
personal, precum și la eventualele 
consecințe ale refuzului de a furniza 
aceste date;
(b) operatorul direct furnizează anual, în 
urma primei comunicări în temeiul 
alineatului 3 litera (a), informațiile în 
temeiul articolului (1), cu condiția să fi 
avut loc modificări ale informațiilor de la 
ultima comunicare a acestora.

Or. de

Justificare

Procedura de colectare a datelor, altele decât cele provenite de la persoana vizată, este 
stabilită la alineatul (4). Întrucât procedura stabilită la articolul 14 alineatul (4) pentru 
colectarea datelor, altele decât cele provenite de la persoana vizată, nu prevede o notificare a 
persoanei vizate, această comunicare anuală a informațiilor are ca scop, cel puțin, 
informarea persoanei cu privire la noi destinatari ai datelor și scopurile pentru care aceștia 
prelucrează datele.

Amendamentul 1228
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
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privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care datele provin dintr-o sursă 
disponibilă public sau atunci când 
transferul este prevăzut de lege.

Or. en

Amendamentul 1229
Timothy Kirkhope

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal colectate ar avea consecințe 
potențial nocive sau sunt lipsite de orice 
legătură cu persoana vizată, operatorul 
transmite persoanei vizate, în plus față de 
informațiile menționate la alineatul (1), 
informații privind sursele din care provin 
datele cu caracter personal. 

Or. en

Amendamentul 1230
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provine fiecare 
categorie de date cu caracter personal.

Or. en
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Amendamentul 1231
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind categoriile de surse din care provin 
datele cu caracter personal, cu excepția 
cazului în care datele provin dintr-o sursă 
disponibilă public sau atunci când 
transferul este prevăzut de lege sau 
prelucrarea este utilizată în scopuri legate 
de activitățile profesionale ale persoanei 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 1232
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul furnizează informațiile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3):

eliminat

(a) în momentul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată sau
(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
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colectate sau prelucrate în alt mod sau 
dacă se preconizează comunicarea 
acestora către un alt destinatar, și cel 
târziu în momentul în care datele sunt 
comunicate pentru prima dată.

Or. en

Justificare

Formulare prea prescriptivă.

Amendamentul 1233
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul furnizează informațiile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3):

(4) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul indirect informează, cel 
puțin, operatorul direct cu privire la 
scopurile pentru care prelucrează datele 
cu caracter personal, menționând 
identitatea sa și datele de contact. Acest 
lucru este realizat în momentul în care 
datele cu caracter personal sunt colectate
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod. 
Articolul 20 alineatul (4) se aplică în plus 
față de prezenta dispoziție.

(a) în momentul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată sau 
(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau 
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dacă se preconizează comunicarea 
acestora către un alt destinatar, și cel 
târziu în momentul în care datele sunt 
comunicate pentru prima dată.

Or. de

Justificare

Spre deosebire de propunerea Comisiei, persoana vizată nu ar trebui să fie informată din nou 
de un operator indirect la fiecare colectare a datelor, întrucât acest lucru ar crea o situație 
obscură și confuză. Obligația menționată aici corespunde cerinței în materie de documentație 
în temeiul alineatului (1) litera (f).

Amendamentul 1234
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul furnizează informațiile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3):

(4) Operatorul furnizează informațiile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) în 
formă tangibilă:

Or. en

Amendamentul 1235
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în momentul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana 
vizată sau

(a) în general, în momentul în care datele 
cu caracter personal sunt colectate de la 
persoana vizată sau cât mai repede posibil 
atunci când prima opțiune nu este viabilă, 
necesită eforturi disproporționate sau 
reduce garanțiile pentru persoana vizată, 
sau
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Or. es

Justificare

Anumite activități pot necesita un nivel minim de flexibilitate, a cărei valorificare va putea fi 
controlată cu ușurință de autoritățile de supraveghere. Pe de altă parte, în funcție de metoda 
de colectare a datelor, furnizarea acestor informații la un moment imediat ulterior, în scris 
sau prin mijloace online, îi va oferi garanții superioare persoanei vizate, astfel încât aceasta 
să cunoască în mod corect situația. 

Amendamentul 1236
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la cererea unei persoane vizate sau a 
unui organism, organizații sau asociații 
menționate la articolul 73 alineatul (2);

Or. en

Justificare

O persoană vizată ar trebui să primească astfel de informații în formă tangibilă (de exemplu, 
document PDF) și să aibă posibilitatea de a le solicita oricând. ONG-urile au nevoie de astfel 
de informații pentru a pune în aplicare drepturile persoanelor vizate.

Amendamentul 1237
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora 
către un alt destinatar, și cel târziu în 
momentul în care datele sunt comunicate 

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează transferul acestora către 
un alt operator, și cel târziu în momentul în 
care datele sunt transferate.
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pentru prima dată.

Or. en

Amendamentul 1238
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată.

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată, sau, dacă datele sunt utilizate 
pentru a comunica cu persoana în cauză, 
cel târziu în momentul în care are loc 
prima comunicare cu persoana respectivă.

Or. en

Amendamentul 1239
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 

(b) în cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, în momentul înregistrării acestora 
sau într-un termen rezonabil după 
colectare, ținând seama de circumstanțele 
specifice în care datele respective sunt 
colectate sau prelucrate în alt mod sau dacă 
se preconizează comunicarea acestora către 
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un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată.

un alt destinatar, și cel târziu în momentul 
în care datele sunt comunicate pentru 
prima dată, sau, dacă datele sunt utilizate 
pentru a comunica cu persoana în cauză, 
cel târziu în momentul în care are loc 
prima comunicare cu persoana respectivă.

Or. en

Amendamentul 1240
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) într-un termen rezonabil din 
momentul în care persoana vizată a 
împlinit vârsta de 18 ani.

Or. fr

Justificare

Ar fi oportun să se informeze persoanele care îndeplinesc vârsta de 18 ani cu privire la 
drepturile lor referitor la datele cu caracter personal colectate atunci când erau copii.

Amendamentul 1241
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 14 nu se aplică în cazul în 
care: 
(a) persoana vizată deține deja 
informațiile;
(b) comunicarea acestor informații se 
dovedește a fi imposibilă sau implică 
eforturi disproporționate;
(c) obținerea sau divulgarea sunt 
prevăzute în dreptul Uniunii sau în 
legislația statelor membre;
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(d )datele provin din surse aflate la 
dispoziția publicului;
(e) datele trebuie să rămână confidențiale, 
în conformitate cu o dispoziție legală sau 
ca urmare a interesului superior justificat 
al unui terț.

Or. en

Justificare

În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, 
aplicarea cerințelor de informare integrală ar fi disproporționată.

Amendamentul 1242
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dispozițiile alineatelor (1)-(4) nu se 
aplică atunci când:

eliminat

(a) persoana vizată deține deja 
informațiile menționate la alineatele (1), 
(2) și (3) sau
(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un
efort disproporționat sau
(c) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar înregistrarea sau divulgarea 
datelor este prevăzută în mod expres de 
lege sau
(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru, în conformitate cu articolul 21.

Or. en
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Justificare

Formularea este prea prescriptivă.

Amendamentul 1243
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dispozițiile alineatelor (1) - (4) nu se 
aplică atunci când:

(5) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se 
aplică persoanelor fizice care prelucrează 
date cu caracter personal fără vreun 
interes comercial.

(a) persoana vizată deține deja 
informațiile menționate la alineatele (1), 
(2) și (3) sau
(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat sau
(c) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar înregistrarea sau divulgarea 
datelor este prevăzută în mod expres de 
lege sau
(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru, în conformitate cu articolul 21.

Or. de

Justificare

Fostul articol 28 alineatul (4) litera (a).

Amendamentul 1244
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată deține deja informațiile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) sau

(a) persoana vizată deține deja sau se poate 
aștepta, în mod rezonabil, să cunoască
informațiile menționate la alineatele (1), 
(2) și (3) sau

Or. en

Amendamentul 1245
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1246
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat sau

(b) datele destinate exclusiv scopurilor 
prevăzute la articolul 83 nu sunt colectate 
de la persoana vizată, iar furnizarea acestor 
informații se dovedește imposibilă sau ar 
presupune un efort disproporționat sau

Or. en

Justificare

Fără o specificare suplimentară, prezentul articol ar fi creat o lacună importantă care ar fi 
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permis operatorilor de date să prelucreze orice date.

Amendamentul 1247
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat sau

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat, iar operatorul a 
publicat informațiile astfel încât să fie 
preluate de oricine, sau

Or. en

Amendamentul 1248
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat sau

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, sau prelucrarea datelor nu permite 
verificarea identității, iar furnizarea 
acestor informații se dovedește imposibilă 
sau ar presupune un efort disproporționat, 
de exemplu generând o sarcină 
administrativă excesivă, îndeosebi atunci 
când prelucrarea este efectuată de IMM-
uri sau

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 1249
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat sau

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă – de exemplu, 
deoarece datele au fost puse sub 
pseudonim – sau ar presupune un efort 
disproporționat sau

Or. de

Justificare

Acest lucru ar motiva operatorii de date să pună datele sub pseudonim.

Amendamentul 1250
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar înregistrarea sau divulgarea 
datelor este prevăzută în mod expres de 
lege sau

(c) înregistrarea sau divulgarea datelor este 
prevăzută în mod expres de lege sau

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar trebui să se aplice, de asemenea, atunci când datele sunt colectate de la 
persoana vizată în sine.

Amendamentul 1251
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar înregistrarea sau divulgarea 
datelor este prevăzută în mod expres de 
lege sau

(c) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar obținerea sau divulgarea datelor 
este prevăzută în mod expres de legea sub 
incidența căreia intră operatorul, care 
prevede măsuri adecvate pentru a proteja 
interesele legitime ale persoanei vizate, 
având în vedere riscurile prezentate de 
prelucrarea și de natura datelor cu 
caracter personal sau

Or. en

Amendamentul 1252
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru, în conformitate cu articolul 21.

(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane.

Or. en

Justificare

În cazul în care informațiile nu pot fi furnizate persoanei vizate, ar trebui, cel puțin, să fie 
disponibile pentru aceasta.

Amendamentul 1253
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru, în conformitate cu articolul 21.

(d) furnizarea acestor informații aduce 
atingere drepturilor și libertăților altor 
persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru; sau

Or. en

Justificare

Acest lucru ar trebui să se aplice, de asemenea, atunci când datele sunt colectate de la însăși 
persoana vizată.

Amendamentul 1254
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru, în conformitate cu articolul 21.

(d) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații 
aduce atingere drepturilor și libertăților 
altor persoane fizice, astfel cum sunt 
definite în dreptul Uniunii sau în legislația 
unui stat membru, în conformitate cu 
articolul 21.

Or. en

Amendamentul 1255
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt prelucrate de o persoană 
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care face obiectul privilegiului 
profesional legal, secretului profesional 
reglementat de statul membru, unei 
obligații legale de păstrare a secretului în 
exercitarea profesiei sau oricărei alte 
obligații de a nu dezvălui aceste date, ori 
sunt încredințate sau devin cunoscute 
unei astfel de persoane.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se aplice norme diferite persoanelor care fac obiectul privilegiului profesional 
legal, secretului profesional reglementat de statul membru, unei obligații legale de păstrare a 
secretului în exercitarea profesiei sau oricărei alte obligații de a nu dezvălui date cu caracter 
personal.

Amendamentul 1256
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt prelucrate în scopuri 
istorice, statistice sau științifice, făcând 
obiectul condițiilor și garanțiilor 
prevăzute la articolul 83, iar furnizarea 
unor astfel de informații se dovedește 
imposibilă sau ar implica un efort 
disproporționat.

Or. en

Justificare

Dreptul persoanei vizate la informații ar putea fi problematic pentru cercetare în situațiile în 
care notificarea participanților ar crea o povară disproporționată care ar putea împiedica 
demararea activităților de cercetare. Regulamentul include o dispoziție privind „efortul 
disproporționat” în cazul în care datele nu sunt colectate de la persoana vizată. Cu toate 
acestea, în studiile de cercetare în care datele sunt colectate de la persoana vizată, se poate 
să nu fie întotdeauna posibil sau poate fi prohibitiv de împovărător pentru cercetători să 
furnizeze informații persoanelor vizate.
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Amendamentul 1257
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt prelucrate în scopuri 
istorice, statistice sau științifice, făcând 
obiectul condițiilor și garanțiilor 
prevăzute la articolul 83, iar furnizarea 
unor astfel de informații se dovedește 
imposibilă sau ar implica un efort 
disproporționat.

Or. en

Amendamentul 1258
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informațiile sau o parte a 
informațiilor menționate la articolul 14 
alineatele (1)-(3) sunt de natură să 
afecteze grav garantarea securității rețelei 
și a informațiilor. Din momentul în care 
informațiile nu mai sunt de natură să 
afecteze grav garantarea securității rețelei 
și a informațiilor, persoana vizată este 
informată fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 1259
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt colectate de o persoană 
fizică supusă obligației secretului 
profesional sau altor obligații echivalente 
în exercitarea activităților lor profesionale 
sau

Or. en

Justificare

La considerentul 127 din propunerea Comisiei textul recunoaște deja necesitatea de a 
prevedea dispoziții la nivel național pentru a proteja obligațiile de secret profesional sau alte 
obligații echivalente ale anumitor grupuri profesionale. Aceasta s-ar putea aplica, de 
exemplu, în cazul avocaților sau al notarilor.

Amendamentul 1260
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt prelucrate de o persoană 
care face obiectul privilegiului 
profesional legal, secretului profesional 
reglementat de statul membru, unei 
obligații legale de păstrare a secretului în 
exercitarea profesiei sau oricărei alte 
obligații de a nu dezvălui aceste date, ori 
sunt încredințate sau devin cunoscute 
unei astfel de persoane.

Or. en

Amendamentul 1261
Sarah Ludford
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele cuprind informații în privința 
cărora ar putea fi invocate dispoziții 
privind privilegiul profesional legal sau 
dispoziții echivalente privind secretul 
profesional, în temeiul dreptului național 
sau al normelor stabilite de autoritățile 
naționale competente.

Or. en

Justificare

Privilegiul profesional legal și confidențialitatea în relația avocat-client sunt principii juridice 
stabilite de mult timp, care stau la baza administrării justiției.

Amendamentul 1262
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele provin din surse aflate la 
dispoziția publicului; sau.

Or. en

Amendamentul 1263
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt colectate în scopuri 
istorice, statistice sau științifice, în temeiul 
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dispozițiilor prevăzute la articolul 83, iar 
cerința de a furniza informațiile prevăzute 
la alineatele (1)-(4) se dovedește a fi 
imposibil de respectat sau ar necesita 
eforturi disproporționate în contextul 
imperativelor de cercetare în cauză, 
îndeosebi în ceea ce privește volumul 
datelor prelucrate și interesul public avut 
în vedere.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament urmărește să asigure că colectarea datelor cu caracter personal în
scopuri de cercetare, acolo unde este necesar și proporțional, nu este excesiv de dificilă.

Amendamentul 1264
Claude Moraes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) datele cuprind informații cu privire 
la care ar putea fi invocate dispoziții în 
materie de secret profesional, cum ar fi 
privilegiul profesional legal, în temeiul 
dreptului național sau al normelor 
stabilite de autoritățile competente.

Or. en

Justificare

Privilegiul profesional legal și confidențialitatea în relația avocat-client sunt principii 
juridice stabilite de mult timp în domeniul justiției. Secretul profesional pentru avocați a fost 
recunoscut în jurisprudență ca drept fundamental pentru rolul său în asigurarea accesului la 
justiție și susținerea statului de drept.

Amendamentul 1265
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dreptul la libertatea mass-media 
necesită protejarea surselor de informare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se referă la protejarea surselor de informare, astfel cum este necesar 
într-o societate care se bucură de libertatea mass-media.

Amendamentul 1266
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) datele trebuie să rămână secrete în 
conformitate cu legislația sau în virtutea 
naturii lor, îndeosebi ca urmare a unui 
interes legitim superior al unui terț.

Or. de

Amendamentul 1267
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele sunt prelucrate în scopuri 
medicale, istorice, statistice sau științifice, 
care fac obiectul condițiilor și garanțiilor 
prevăzute la articolul 81 sau articolul 83, 
după caz, iar furnizarea unor astfel de 
informații se dovedește imposibilă sau ar 
implica un efort disproporționat.
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Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 1268
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) datele sunt prelucrate în cadrul 
profesiei, sau sunt încredințate sau devin 
cunoscute unei persoane supuse obligației 
secretului profesional reglementat de stat 
sau unei obligații legale de a păstra 
secretul.

Or. de

Amendamentul 1269
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alineatul (5) literele (c) și (d) nu se 
aplică în cazul în care absența 
informațiilor împiedică persoana vizată să 
își exercite dreptul de acces, obiecție, 
corectare sau ștergere.

Or. en

Amendamentul 1270
Sarah Ludford
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul menționat la alineatul (5) 
litera (b), operatorul prevede măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

eliminat

Or. en

Justificare

Formularea este deosebit de prescriptivă.

Amendamentul 1271
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul menționat la alineatul (5) 
litera (b), operatorul prevede măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

(6) Alineatul (3) nu se aplică atunci când:

(a) se dovedește a fi imposibilă furnizarea 
informațiilor, sau furnizarea acestora ar 
implica un efort disproporționat sau
(b) persoana vizată deține deja 
informațiile prevăzute la alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 1272
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul menționat la alineatul (5) litera 
(b), operatorul prevede măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

(6) În cazul menționat la alineatul (5) litera 
(b), operatorul întreprinde acțiunile și 
măsurile de protecție necesare în 
activitățile sale, pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1273
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. es

Justificare

Aspectele care urmează să fie acoperite de actele delegate menționate la alineatul (7) nu 
intră în sfera utilizării unor astfel de acte și ar trebui, în orice caz, să fie abordate în textul 
regulamentului.

Amendamentul 1275
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 

eliminat
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alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1276
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1277
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1278
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 

eliminat
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(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1279
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1280
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) litera 
(b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Justificare

Inutil.

Amendamentul 1281
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces 
menționate la alineatul (1) litera (g), a 
criteriilor privind informațiile 
suplimentare necesare menționate la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și a condițiilor și 
a garanțiilor corespunzătoare pentru 
derogările prevăzute la alineatul (5) 

(7) Alineatul (4) nu se aplică atunci când:
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litera (b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderi mici și mijlocii.

(a) colectarea sau divulgarea datelor este 
prevăzută în mod expres de lege sau
(b) furnizarea acestor informații aduce 
atingere drepturilor și libertăților altor 
persoane, astfel cum sunt definite în 
dreptul Uniunii sau în legislația unui stat 
membru în temeiul articolului 21;
(c) se dovedește a fi imposibilă furnizarea 
informațiilor, sau furnizarea acestora ar 
implica un efort disproporționat.

Or. de

Justificare

Comisia are competențe care i-au fost delegate în temeiul alineatului (8a).

Amendamentul 1282
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces menționate 
la alineatul (1) litera (g), a criteriilor 
privind informațiile suplimentare necesare 
menționate la alineatul (1) litera (h) pentru 
sectoare și situații specifice, precum și a 
condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare 
pentru derogările prevăzute la alineatul (5) 
litera (b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 

(7) Comisia este abilitată să adopte, după 
solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces menționate 
la alineatul (1) litera (g), a criteriilor 
privind informațiile suplimentare necesare 
menționate la alineatul (1) litera (h) pentru 
sectoare și situații specifice, precum și a 
condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare 
pentru derogările prevăzute la alineatul (5) 
litera (b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare pentru 
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mici și mijlocii. microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1283
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1)-(3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1284
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1)-(3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 

eliminat
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1285
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1)-(3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă
în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Inutil.

Amendamentul 1286
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1)-(3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în temeiul articolului 86, 
pentru a stabili formulare-tip pentru 
transmiterea informațiilor menționate la 
alineatele (1)-(3), ținând seama, dacă este 
cazul, de particularitățile și nevoile 
specifice ale diverselor sectoare și situații 
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conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

de prelucrare a datelor.

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 1287
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1)-(3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

(8) În cazurile menționate la alineatul (6) 
litera (a) și alineatul (7) litera (c), 
operatorul prevede măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate.

Or. de

Justificare

Fostul alineat (8) devine alineatul (8b).

Amendamentul 1288
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1)-(3), ținând 

(8) Comisia stabilește formulare-tip pentru 
transmiterea informațiilor menționate la 
alineatele (1)-(3), ținând seama, dacă este 
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seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

cazul, de particularitățile și nevoile 
specifice ale diverselor sectoare și situații 
de prelucrare a datelor, precum și de 
nevoile părților interesate relevante. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă după solicitarea unui aviz al 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1289
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în temeiul articolului 86 în 
scopul reglementării cerințelor aplicabile 
informațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (g), criteriilor pentru furnizarea 
informațiilor suplimentare prevăzute la 
alineatul (1) litera (h) pentru sectoare și 
situații specifice, precum și condițiilor și 
garanțiilor corespunzătoare pentru 
excepțiile prevăzute la alineatul (6) 
litera (a) și alineatul (7) litera (c). În acest 
sens, Comisia ia măsurile 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. de

Amendamentul 1290
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Comisia poate stabili formulare-tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (3) și (4), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 1291
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment,
la cerere, confirmarea faptului că datele 
sale cu caracter personal sunt sau nu 
prelucrate. În cazul în care aceste date cu 
caracter personal sunt prelucrate, 
operatorul furnizează următoarele 
informații:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, la cerere, 
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu prelucrate. În 
cazul în care aceste date cu caracter 
personal sunt prelucrate, operatorul 
furnizează următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1292
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
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cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care aceste date cu caracter 
personal sunt prelucrate, operatorul 
furnizează următoarele informații:

cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
Cu excepția datelor utilizate în scopuri 
istorice, statistice sau științifice, operatorul 
furnizează următoarele informații la 
momentul prelucrării datelor cu caracter 
personal:

Or. en

Amendamentul 1293
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care aceste date cu caracter 
personal sunt prelucrate, operatorul 
furnizează următoarele informații:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care operatorul prelucrează 
un volum important de fișiere referitoare 
la persoana vizată, acesta îi poate solicita 
persoanei vizate să precizeze în mod 
corespunzător, înainte de furnizarea 
informațiilor, la care dintre fișiere sau la 
ce domenii concrete de activitate se referă 
solicitarea sa. În cazul în care aceste date 
cu caracter personal sunt prelucrate, 
operatorul furnizează următoarele 
informații:

Or. es

Justificare

Lo primero que hay que decir en relación con este derecho es que dependiendo de las 
dimensiones del controlador o del responsable y de la cantidad de ficheros que este maneje, 
su ejercicio debe matizarse en alguna medida. En efecto, solicitar de determinados 
controladores o responsables información general sobre todos los datos que se están 
tratando (v. gr. por ejemplo de la Administración de un Estado), puede dar lugar a la 
imposición de una carga excesivamente onerosa, máxime cuando el interés del sujeto 
normalmente se circunscribirá a una o unas determinadas áreas.De acuerdo con lo anterior, 
estimo que en interés de todos los actores concernidos, es importante matizar el ejercicio de 
este derecho, en el sentido de que el responsable podrá válidamente solicitar del interesado 
que determine a qué ficheros o a qué concretas áreas se refiere su petición.
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Amendamentul 1294
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, 
la cerere, confirmarea faptului că datele 
sale cu caracter personal sunt sau nu 
prelucrate. În cazul în care aceste date cu 
caracter personal sunt prelucrate,
operatorul furnizează următoarele 
informații:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea fiecărui operator, în orice 
moment, la cerere, confirmarea faptului că 
datele sale cu caracter personal sunt sau nu 
prelucrate. Această confirmare cuprinde 
cel puțin următoarele informații:

Or. de

Justificare

Diversele cerințe în materie de documente și informare nu modifică în niciun fel dreptul 
persoanei vizate de a solicita informații, în temeiul prezentei dispoziții, din partea fiecărui 
operator.

Amendamentul 1295
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care aceste date cu caracter 
personal sunt prelucrate, operatorul 
furnizează următoarele informații:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, într-un limbaj clar și simplu,
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu prelucrate, 
iar, în ceea ce privește existența unui 
profil creat și a măsurilor bazate pe 
crearea de profiluri legate de persoana
vizată, operatorul furnizează următoarele 
informații:
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de creare de 
profiluri, acestea trebuie definite și reglementate. A se vedea amendamentele conexe aduse 
articolului 4 alineatul (3b), articolului 14 alineatul (1) literele (g), (ga) și (gb) și 
articolului 20.

Amendamentul 1296
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment,
la cerere, confirmarea faptului că datele 
sale cu caracter personal sunt sau nu 
prelucrate. În cazul în care aceste date cu 
caracter personal sunt prelucrate, 
operatorul furnizează următoarele 
informații:

(1) Numai persoana vizată are dreptul de a 
obține din partea operatorului, la cerere, 
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu prelucrate, cu 
excepția cazului în care această cerere 
este vădit excesivă în temeiul 
articolului 12 alineatul (4). În cazul în 
care aceste date cu caracter personal sunt 
prelucrate, operatorul – atât timp cât 
persoana vizată nu le-a primit –
furnizează următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1297
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, 
la cerere, confirmarea faptului că datele 
sale cu caracter personal sunt sau nu 
prelucrate. În cazul în care aceste date cu 

(1) Sub rezerva articolului 12 
alineatul (4), persoana vizată are dreptul 
de a obține următoarele informații din 
partea operatorului:
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caracter personal sunt prelucrate, 
operatorul furnizează următoarele 
informații:

Or. en

Justificare

Dreptul de acces ar trebui stabilit aici, sub rezerva articolului 12 alineatul (4), care stabilește 
condițiile privind exercitarea dreptului.

Amendamentul 1298
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Nu există dreptul de a obține 
informații atunci când datele au fost 
colectate de o persoană fizică supusă 
obligației secretului profesional sau unei 
obligații echivalente în exercitarea 
activităților sale profesionale.

Or. en

Justificare

La considerentul 127 din propunerea Comisiei textul recunoaște deja necesitatea de a 
prevedea dispoziții la nivel național pentru a proteja obligațiile de secret profesional sau alte 
obligații echivalente ale anumitor grupuri profesionale. Aceasta s-ar putea aplica, de 
exemplu, în cazul avocaților sau al notarilor. Este normal ca în aceste cazuri specifice să nu 
poată exista dreptul la informare, pentru a nu distruge garanțiile necesare pentru obligațiile 
de secret profesional sau alte obligații echivalente.

Amendamentul 1299
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un operator de date 
nu se poate conforma cererii fără a 
divulga informații cu privire la o altă 
persoană care poate fi identificată din 
aceste informații, acesta nu este obligat să 
se conformeze cererii, cu excepția cazului 
în care:
(a) cealaltă persoană a consimțit la
divulgarea informațiilor persoanei care a 
formulat cererea sau
(b) este rezonabil în toate circumstanțele 
să se conformeze cererii fără 
consimțământul celeilalte persoane.

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal pot avea persoana vizată ca obiect central, dar pot, de asemenea, 
să conțină datele cu caracter personal ale persoanei care a efectuat înregistrarea în cauză.

Amendamentul 1300
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La alineatul (1) trimiterea la datele 
referitoare la o altă persoană include o 
referire la informații care identifică 
persoana respectivă ca sursa informațiilor 
solicitate în cerere, iar acest alineat nu 
trebuie să fie interpretat ca un pretext 
pentru un operator de date de a nu 
comunica acele date solicitate în cerere 
care pot fi comunicate fără a divulga 
identitatea celeilalte persoane în cauză, 
fie prin omisiunea numelor sau a altor 
detalii de identificare, fie în alt mod.
La determinarea, în sensul prezentului 
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alineat, a posibilității de a se conforma 
cererii în toate circumstanțele, fără 
consimțământul celeilalte persoane în 
cauză, se iau în considerare, în special:
(a) orice obligație de confidențialitate față 
de cealaltă persoană;
(b) orice măsuri luate de către operatorul 
de date cu scopul de a solicita 
consimțământul celeilalte persoane;
(c) dacă cealaltă persoană este capabilă 
să își dea consimțământul, și
(d) orice refuz expres de acordare a 
consimțământului din partea celeilalte 
persoane.

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal pot avea persoana vizată ca obiect central, dar pot, de asemenea, 
să conțină datele cu caracter personal ale persoanei care a efectuat înregistrarea în cauză.

Amendamentul 1301
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) scopurile prelucrării; (a) scopurile prelucrării pentru fiecare 
categorie de date cu caracter personal și 
temeiul juridic pentru operațiunea de 
prelucrare;

Or. en

Amendamentul 1302
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) categoriile de date cu caracter personal 
vizate;

(b) fiecare categorie de date cu caracter 
personal vizată;

Or. en

Amendamentul 1303
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari 
cărora datele cu caracter personal urmează 
să le fie divulgate sau le-au fost divulgate, 
în special dacă destinatarii sunt din țări 
terțe;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari 
cărora datele cu caracter personal urmează 
să le fie divulgate sau le-au fost divulgate, 
inclusiv destinatarii din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 1304
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate, în special dacă
destinatarii sunt din țări terțe;

(c) destinatarii cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate, inclusiv destinatarii din 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 1305
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari 
cărora datele cu caracter personal urmează 
să le fie divulgate sau le-au fost divulgate, 
în special dacă destinatarii sunt din țări 
terțe;

(c) dacă sunt cunoscuți, destinatarii 
individuali sau, altfel, categoriile de 
destinatari cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate;

Or. en

Amendamentul 1306
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau 
le-au fost divulgate, în special dacă 
destinatarii sunt din țări terțe;

(c) destinatarii datelor cu caracter personal 
în temeiul articolului 14 alineatul (1) 
litera (f), în cazul în care operatorul direct 
oferă confirmarea. În cazul în care 
confirmarea este oferită de operatorul 
indirect, destinatarii o primesc în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) litera (b);

Or. de

Amendamentul 1307
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) perioada în care vor fi stocate datele 
cu caracter personal;

eliminat

Or. en
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Justificare

Nu va fi întotdeauna posibil ca operatorul să cunoască perioada pe parcursul căreia vor fi 
stocate datele cu caracter personal.

Amendamentul 1308
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(d) perioada estimată de stocare a datelor 
cu caracter personal;

Or. en

Justificare

Este imposibil să se determine în toate cazurile o perioadă exactă de stocare.

Amendamentul 1309
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(d) perioada estimată de stocare a datelor 
cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 1310
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(d) perioada în care va fi stocată fiecare 
categorie de date cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 1311
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) perioada în care vor fi stocate datele cu 
caracter personal;

(d) dacă se cunoaște, perioada în care vor 
fi stocate datele cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 1312
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere și datele de 
contact ale autorității de supraveghere;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața 
autorităților de supraveghere;

Or. de

Justificare

Persoana vizată ar trebui să fie în măsură să abordeze orice autoritare de supraveghere în 
temeiul articolului 73 alineatul (1). Prin urmare, menționarea informațiilor suplimentare cu 
privire la datele de contact ale autorității de supraveghere competente ar trebui eliminată.

Amendamentul 1313
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul măsurilor 
menționate la articolul 20.

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării;

Or. en

Amendamentul 1314
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul
măsurilor menționate la articolul 20.

(h) consecințele preconizate ale creării de 
profiluri și ale măsurilor bazate pe crearea 
de profiluri;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de creare de 
profiluri, acestea trebuie definite și reglementate. A se vedea amendamentele conexe aduse 
articolului 4 alineatul (3b), articolului 14 alineatul (1) literele (g), (ga) și (gb) și 
articolului 20.

Amendamentul 1315
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul măsurilor 
menționate la articolul 20.

(h) în cazul deciziilor menționate la 
articolul 20, cunoașterea logicii care stă 
la baza oricărei operațiuni de prelucrare 
automatizată a datelor, importanța și 
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consecințele preconizate ale prelucrării;

Or. en

Amendamentul 1316
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul 
măsurilor menționate la articolul 20.

(h) în cazul în care prelucrarea prin 
mijloace automate a datelor cu caracter 
personal ale persoanei care reprezintă 
persoana vizată cu scopul de a evalua 
chestiuni referitoare la aceasta, cum ar fi, 
de exemplu, performanța sa la locul de 
muncă, solvabilitatea, fiabilitatea sau 
comportamentul, a constituit sau este de 
natură să constituie singura bază pentru 
orice decizie care îl afectează în mod 
semnificativ, să fie informat de către 
operatorul de date cu privire la logica 
implicată în luarea acelei decizii.

Or. en

Justificare

Formularea Comisiei nu este suficient de clară pentru un regulament cu efect direct.

Amendamentul 1317
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul măsurilor 
menționate la articolul 20.

(h) consecințele preconizate ale prelucrării 
în cazul măsurilor menționate la 
articolul 20.

Or. es
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Amendamentul 1318
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) o dovadă a legalității prelucrării.

Or. en

Justificare

Făcând trimitere la temeiul juridic al prelucrării, persoana vizată primește informațiile 
necesare cu privire la legalitatea prelucrării în cauză.

Amendamentul 1319
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) mandatarul este în măsură să își 
exercite dreptul de acces în caz de deces al 
persoanei vizate, cu excepția cazului în 
care aceasta din urmă a solicitat în mod 
special să nu se acorde acces la anumite 
date.

Or. en

Justificare

După decesul persoanei vizate, unele date trebuie modificate sau șterse (de exemplu, datele 
cu privire la asigurarea de sănătate) sau, dimpotrivă, păstrate (pensie pentru persoana 
văduvă).
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Amendamentul 1320
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) mandatarul este în măsură să își 
exercite dreptul de rectificare în caz de 
deces al persoanei vizate, cu excepția 
cazului în care aceasta din urmă a 
solicitat în mod special să nu se acorde 
acces la anumite date.

Or. en

Justificare

După decesul persoanei vizate, unele date trebuie modificate sau șterse (de exemplu, datele 
cu privire la asigurarea de sănătate) sau, dimpotrivă, păstrate (pensie pentru persoana 
văduvă).

Amendamentul 1321
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) informații inteligibile despre logica 
care stă la baza oricărei operațiuni de 
prelucrare automatizată;

Or. en

Justificare

Această dispoziție există deja în Directiva 95/46/CE privind protecția datelor. Aceasta ar 
trebui inclusă și în noul regulament, în conformitate cu poziția exprimată de Parlament de a 
nu coborî sub nivelul deja existent de protecție.
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Amendamentul 1322
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) în cazul dezvăluirii de date cu 
caracter personal unei autorități publice 
ca urmare a cererii unei autorități 
publice, confirmarea faptului că o astfel 
de cerere a fost efectuată, informații dacă 
cererea a fost îndeplinită total sau parțial, 
precum și o prezentare a datelor solicitate 
sau dezvăluite.

Or. en

Justificare

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate despre orice acțiune de prelucrare a datelor 
lor, inclusiv despre dezvăluirea acestor date autorităților publice. Prezentul amendament nu 
aduce atingere restricțiilor specificate la articolul 21, de exemplu în cazul anchetelor privind 
aplicarea legii, aflate în curs de desfășurare.

Amendamentul 1323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

eliminat

Or. es
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Justificare

Primul punct este inutil, întrucât dispozițiile datelor relevante sunt reglementate de punctul 
anterior, iar cel de al doilea afectează neutralitatea tehnologică într-un mod neconvenabil; 
prin urmare, propunem eliminarea întregului alineat.

Amendamentul 1324
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Renate Sommer, Monika 
Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

eliminat

Or. en

Justificare

Fragment redundant, ca urmare a articolului 15 alineatul (1) litera (g).

Amendamentul 1325
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic gratuit, informațiile sunt
furnizate în format electronic, ceea ce îi 
permite persoanei vizate o utilizare 
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alt format. ulterioară, cu excepția cazului în care 
persoana vizată solicită un alt format.

Or. hu

Justificare

Altfel spus, într-un format care poate fi citit utilizând un software care poate fi descărcat și 
instalat în mod gratuit.

Amendamentul 1326
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare.

Or. en

Justificare

Alineatul inițial este prea prescriptiv. Dacă operatorul dorește să comunice, de exemplu, în 
scris, acest lucru ar trebui să fie, de asemenea, posibil.

Amendamentul 1327
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
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datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. 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.

datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. 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. Fără a aduce atingere 
articolului 5c, operatorul ia toate 
măsurile necesare pentru a verifica 
identitatea unei persoane vizate care 
solicită acces la date.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că principiile prevăzute la articolul 5c (nou), fostul articol 10, sunt 
valabile și în aceste cazuri.

Amendamentul 1328
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Pentru a verifica legalitatea 
prelucrării, persoana vizată are dreptul de 
a obține din partea operatorului 
comunicarea datelor cu caracter personal 
care sunt în curs de prelucrare. În cazul în
care persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

Or. en

Amendamentul 1329
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic și 
interoperabil, care permite utilizarea 
ulterioară nestingherită de către persoana 
vizată, cu excepția cazului în care persoana 
vizată solicită un alt format.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 141 al raportorului, clarificând faptul că formatul electronic 
trebuie să fie interoperabil și să permită utilizarea ulterioară nestingherită.

Amendamentul 1330
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, care permite 
utilizarea ulterioară de către persoana 
vizată, cu excepția cazului în care persoana 
vizată solicită un alt format.

Or. en
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Amendamentul 1331
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 1332
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format. Acest lucru nu aduce atingere 
dreptului operatorului de a stabili o altă 
formă de soluționare a cererilor de 
informații menționate la punctul 1, dacă 
acest lucru este justificat de necesitatea de 
a verifica identitatea persoanei vizate care 
solicită astfel de informații.

Or. en
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Amendamentul 1333
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic și structurat,
format care urmează un standard deschis, 
care este disponibil gratuit, interoperabil, 
este utilizat în mod curent și care permite 
utilizarea ulterioară de către persoana 
vizată, cu excepția cazului în care persoana 
vizată solicită un alt format.

Or. en

Amendamentul 1334
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului o copie completă a 
tuturor datelor cu caracter personal care 
sunt în curs de prelucrare, și toate datele 
conexe (de exemplu, metadate), astfel cum 
sunt păstrate de către operator. 
Informațiile și toate datele sunt furnizate în 
scris sau în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

Or. en
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Amendamentul 1335
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția
datelor care prejudiciază 
confidențialitatea comercială, care sunt 
furnizate pe suport de hârtie.

Or. fr

Amendamentul 1336
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În temeiul alineatelor (1) și (2), nu 
există drept de acces atunci când sunt 
vizate date în sensul articolului 14 
alineatul (5) litera (da), cu excepția 
cazului în care persoana vizată este 
abilitată să înlăture confidențialitatea în 
cauză și acționează în consecință.

Or. en

Justificare

Privilegiul profesional legal și confidențialitatea în relația avocat-client sunt principii 
juridice stabilite de mult timp, care stau la baza administrării justiției.

Amendamentul 1337
Csaba Sógor
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
gratuit, fără ca operatorul de la care sunt 
retrase datele cu caracter personal să 
poată împiedica acest lucru.

Or. hu

Justificare

Altfel spus, într-un format care poate fi citit utilizând un software care poate fi descărcat și 
instalat în mod gratuit.

Amendamentul 1338
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În temeiul alineatelor (1) și (2), nu 
există drept de acces atunci când sunt 
vizate date în sensul articolului 14 
alineatul (5) litera (da), cu excepția 
cazului în care persoana vizată este 
abilitată să înlăture confidențialitatea în 
cauză și acționează în consecință.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se aplice norme diferite persoanelor supuse privilegiului profesional legal, 
secretului profesional reglementat de statul membru, unei obligații legale de păstrare a 
secretului în exercitarea profesiei mele sau oricărei alte obligație de a nu dezvălui date cu 
caracter personal.

Amendamentul 1339
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Persoana vizată are dreptul de a 
obține din partea operatorului surselor de 
date, în orice moment, la cerere, 
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu sunt 
prelucrate într-o bază de date de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 1340
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În temeiul alineatelor (1) și (2), nu 
există drept de acces atunci când sunt 
vizate date în sensul articolului 14 
alineatul (5) litera (da), cu excepția 
cazului în care persoana vizată este
abilitată să înlăture confidențialitatea în 
cauză și acționează în consecință.

Or. en
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Amendamentul 1341
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal, iar 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, atunci când acest lucru este 
posibil și adecvat și când datele sunt 
păstrate de un sistem automatizat de 
prelucrare, într-un alt sistem, într-un 
format electronic care este utilizat în mod 
curent, fără ca operatorul de la care sunt 
retrase datele cu caracter personal să 
poată împiedica acest lucru.

Or. en

Justificare

Articolul 18 a fuzionat cu articolul 15. Dacă persoanele vizate doresc să își exercite dreptul 
de acces la datele lor personale, aceste date ar trebui să le fie puse la dispoziție într-un 
format electronic pe care să îl poată folosi. Această utilizare ulterioară include dreptul de a 
transfera aceste date pe alte platforme și servicii dacă persoana vizată dorește acest lucru. 
Dreptul la portabilitatea datelor este, așadar, o simplă specificație a dreptului de acces la 
date.

Amendamentul 1342
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic, 
persoana vizată are dreptul să obțină, din 
partea operatorului, o copie a datelor care 
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fac obiectul prelucrării electronice într-un 
format electronic structurat care permite 
utilizarea ulterioară a acestor date.

Or. en

Amendamentul 1343
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dreptul de acces menționat la 
alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul 
în care datele în temeiul articolului 14 
alineatul (5) litera (d) sunt afectate.

Or. en

Amendamentul 1344
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În conformitate cu cererile formulate 
în temeiul prezentului articol, operatorii 
de date iau în considerare orice orientări 
relevante.

Or. en

Justificare

Orientările din partea sectoarelor industriale relevante și/sau a autorităților naționale de 
supraveghere ar putea fi de folos operatorilor de date pentru a furniza informații adaptate 
persoanelor vizate pentru prelucrarea în diverse sectoare.

Amendamentul 1345
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Succesorii în drept și în fapt trebuie 
să fie în măsură să își exercite dreptul de 
acces la date în caz de deces al persoanei 
vizate.

Or. fr

Amendamentul 1346
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu excepția cazului în care o 
persoană decedată a prevăzut în mod 
explicit altfel, succesorii săi în drept și în 
fapt sau reprezentantul legal au dreptul 
de a obține din partea operatorului 
recunoașterea decesului persoanei vizate 
și dreptul de acces la date în 
eventualitatea decesului persoanei vizate.

Or. fr

Justificare

Propunea de regulament nu abordează în mod explicit cazul datelor cu caracter personal ale 
persoanelor decedate. Este esențial ca succesorii persoanei decedate în drept și în fapt sau 
orice altă persoană care acționează ca reprezentant legal al persoanei decedate să poată 
exercita drepturile persoanei vizate decedate, întrucât aceste drepturi se aplică în continuare, 
chiar și după decesul persoanei vizate.

Amendamentul 1347
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care un operator de date 
nu se poate conforma cererii fără a 
divulga informații cu privire la o altă 
persoană care poate fi identificată din 
aceste informații, acesta nu este obligat să 
se conformeze cererii, cu excepția cazului 
în care:
(a) cealaltă persoană a consimțit în mod 
explicit la divulgarea informațiilor 
persoanei care a formulat cererea sau
(b) este rezonabil în toate circumstanțele 
să se conformeze cererii fără 
consimțământul celeilalte persoane.

Or. en

Justificare

Drepturile celorlalte persoane în cauză sau afectate trebuie protejate în mod adecvat.

Amendamentul 1348
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care un operator de date 
nu se poate conforma cererii fără a 
divulga informații cu privire la o altă 
persoană care poate fi identificată din 
aceste informații, acesta nu este obligat să 
se conformeze cererii, cu excepția cazului 
în care:
(a) cealaltă persoană a consimțit în mod 
explicit la divulgarea informațiilor 
persoanei care a formulat cererea sau
(b) este rezonabil în toate circumstanțele 
să se conformeze cererii fără 
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consimțământul celeilalte persoane.

Or. en

Amendamentul 1349
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezentul articol nu aduce atingere 
obligației de a șterge datele atunci când 
acestea nu mai sunt necesare, conform 
articolului 5 alineatul (1) litera (e).

Or. en

Amendamentul 1350
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. de

Justificare

Delegarea competențelor se referă numai la detalii cu privire la informațiile menționate la 
alineatul 1 litera (g). Dispozițiile privind acest conținut circumscris ar trebui incluse în 
regulamentul în sine.
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Amendamentul 1351
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1352
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a stabili definiția formatului electronic utilizat în 
mod curent, deoarece această definiție s-ar putea schimba într-un timp mai scurt decât timpul 
necesar adoptării actelor de punere în aplicare. Acest aspect poate fi lăsat în competența 
autorităților de supraveghere, dacă este cazul.
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Amendamentul 1353
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1354
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. en

Justificare

Inutil.

Amendamentul 1355
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

(3) Prima cerere de acces din fiecare an 
este gratuită; operatorul poate percepe o 
taxă de 20 EUR pentru răspunsul la o 
cerere de acces suplimentară, cu excepția 
cazului în care s-a constatat ulterior că 
datele au fost utilizate în mod ilegal. 
Operatorul poate percepe costuri proprii 
pentru cererile repetitive care sunt, în 
mod vădit, abuzive.

Or. en

Justificare

Regulamentul, și nu actele delegate sau legislația națională ar trebui să specifice limitele 
cererilor de acces.

Amendamentul 1356
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

(3) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se 
aplică atunci când:

(a) datele sunt stocate doar pentru că nu 
pot fi șterse ca urmare a perioadelor 
legale, bazate pe statut sau contract, în 
care este necesar să fie păstrate;
(b) datele servesc doar pentru a furniza o 
copie de siguranță a datelor sau pentru a 
monitoriza protecția datelor, iar 
furnizarea de informații ar implica un 
efort disproporționat;
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(c) datele trebuie să rămână secrete în 
conformitate cu legislația sau în virtutea 
naturii lor, îndeosebi ca urmare a unui 
interes legitim superior al unui terț;
(d) stocarea datelor este necesară exclusiv 
în scopuri de cercetare academică sau 
științifică, iar furnizarea de informații ar 
implica un efort disproporționat;
(e) datele au fost obținute din surse 
general accesibile, iar notificarea ar fi 
disproporționată din cauza numărului 
mare de cazuri vizate;
(f) notificarea ar periclita grav obiectivele 
comerciale sau alte drepturi și libertăți 
fundamentale ale operatorului, cu 
excepția cazului în care interesul 
notificării depășește riscul.

Or. de

Amendamentul 1357
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Hubert Pirker, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 15 – 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 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care au fost furnizate de ea 
însăși și care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date. Acest drept 
nu limitează drepturile altor persoane ca 
secrete comerciale sau drepturi de 
proprietate intelectuală.
Aceasta nu se aplică prelucrării datelor 
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anonime sau sub pseudonim, în măsura 
în care persoana vizată nu poate fi 
identificată în mod suficient pe baza 
acestor date sau identificarea ar necesita 
ca operatorul să anuleze procesul de 
punere sub pseudonim.

Or. en

Justificare

Dreptul la portabilitatea datelor într-un nou loc. Clarifică faptul că sunt portabile numai 
datele furnizate de persoana vizată și care nu sunt secrete comerciale sau sunt protejate de 
drepturi de proprietate intelectuală, și că datele anonime sau sub pseudonim sunt excluse.

Amendamentul 1358
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nu există drept la informații în cazul 
în care:
(a) sunt implicate date pe care o persoană 
supusă secretului profesional trebuie să le 
protejeze;
(b) datele trebuie să rămână secrete în 
conformitate cu legislația sau în virtutea 
naturii lor, îndeosebi ca urmare a unui 
interes superior al unui terț;
(c) entitatea publică responsabilă a stabilit 
în raport cu entitatea responsabilă că 
divulgarea datelor ar pune în pericol 
siguranța sau ordinea publică;
(d) datele conțin secrete comerciale.

Or. de

Amendamentul 1359
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
pentru verificarea identității persoanei 
vizate și comunicarea datelor cu caracter 
personal către persoana vizată, ținând 
seama de particularitățile și nevoile 
specifice pentru diferitele sectoare și 
situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Acordarea acestor competențe Comisiei ar preîntâmpina actualele negocieri cu privire la 
propunerea de regulament privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă. În stabilirea formularelor standard și specificarea 
procedurilor standard pentru verificarea identității persoanei vizate, ar însemna, de 
asemenea, încălcarea foarte gravă a competențelor de stabilire a standardelor tehnice în 
sectorul public. Mențiunile cu privire la articolul 12 alineatul (2), teza a patra, referitoare la 
comunicările electronice, se aplică aici mutatis mutandis.

Amendamentul 1360
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
pentru verificarea identității persoanei 
vizate și comunicarea datelor cu caracter 

eliminat
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personal către persoana vizată, ținând 
seama de particularitățile și nevoile 
specifice pentru diferitele sectoare și
situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1361
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
pentru verificarea identității persoanei 
vizate și comunicarea datelor cu caracter 
personal către persoana vizată, ținând 
seama de particularitățile și nevoile 
specifice pentru diferitele sectoare și 
situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1362
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
pentru verificarea identității persoanei 
vizate și comunicarea datelor cu caracter 

eliminat
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personal către persoana vizată, ținând 
seama de particularitățile și nevoile 
specifice pentru diferitele sectoare și 
situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 1363
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
pentru verificarea identității persoanei 
vizate și comunicarea datelor cu caracter 
personal către persoana vizată, ținând 
seama de particularitățile și nevoile 
specifice pentru diferitele sectoare și 
situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Inutil.

Amendamentul 1364
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 pentru a specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor.

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 1365
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia sugerează formele și specifică
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 1366
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia poate specifica formele 
standard pentru solicitarea și acordarea 
accesului la informațiile menționate la 
alineatul (1), inclusiv pentru verificarea 
identității persoanei vizate și comunicarea 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată, ținând seama de particularitățile și 
nevoile specifice pentru diferitele sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă 
după solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1367
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 

(4) Comisia poate specifica formele 
standard pentru solicitarea și acordarea 
accesului la informațiile menționate la 
alineatul (1), inclusiv proceduri pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
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datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

datelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Procedurile ar trebui stabilite de operator și persoana vizată, nu sunt necesare proceduri 
detaliate în practică, cu excepția identificării corecte, care reprezintă un punct comun de 
discuție în practică.

Amendamentul 1368
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Informațiile sau o parte a 
informațiilor care urmează să fie 
prevăzute la articolul 15 alineatul (1) și 
articolul 15 alineatul (2) nu trebuie 
furnizate în cazul în care furnizarea lor ar 
putea afecta grav siguranța, protecția și 
menținerea rezilienței unui sistem sau a 
mai multor sisteme de informații, cu 
excepția cazului în care drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate prevalează asupra acestor interese. 
Din momentul în care informațiile nu mai 
sunt de natură să afecteze grav 
garantarea securității rețelei și a 
informațiilor, operatorul acordă fără 
întârziere acces la date persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1369
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sub rezerva garanțiilor juridice 
necesare, în special pentru a se asigura că 
informațiile nu sunt utilizate pentru a 
adopta măsuri sau decizii privind anumite 
persoane, statele membre pot, în cazul în 
care nu există niciun risc de încălcare a 
vieții private, limita prin lege drepturile 
menționate la articolul 15 numai dacă 
aceste drepturi sunt prelucrate ca parte a 
cercetării științifice în conformitate cu 
articolul 83 din prezentul regulament sau 
dacă aceste date cu caracter personal sunt 
stocate în perioada de timp necesară 
pentru a întocmi statistici.

Or. en

Amendamentul 1370
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte.
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

Datele cu caracter personal care sunt 
inexacte sunt rectificate. Datele contestate 
de persoana vizată și a căror exactitate 
sau lipsă de exactitate nu poate fi 
determinată sunt blocate. Persoana vizată 
are dreptul de a obține completarea datelor 
cu caracter personal care sunt incomplete, 
inclusiv prin furnizarea unei declarații 
corective suplimentare.

Or. de

Justificare

Ar trebui introdusă o dispoziție care să stipuleze faptul că datele a căror exactitate sau lipsă 
de exactitate nu poate fi determinată trebuie blocate. A se vedea, de asemenea, noua definiție 
a „blocării”, introdusă la articolul 4.
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Amendamentul 1371
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare. Dreptul de rectificare 
menționat în prima frază se înlocuiește cu 
dreptul de răspuns în cazul în care datele 
cu caracter personal sunt prelucrate în 
scop comercial, provin din surse general 
accesibile și au fost stocate în scopul 
documentării. Aceste date pot fi transmise 
numai împreună cu răspunsul. Acest 
lucru nu se aplică în cazul în care sunt 
prelucrate date precum cele menționate la 
articolul 9.

Or. de

Justificare

Ar trebui inclus, de asemenea, faptul că dreptul de rectificare este înlocuit cu un drept de 
răspuns în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scop comercial, provin din surse 
general accesibile și au fost stocate în scopul documentării, de exemplu, baze de date care 
conțin analize ale presei, care ar deveni inexacte în urma rectificării. Datele menționate la 
articolul 9 ar trebui rectificate chiar și în aceste cazuri.

Amendamentul 1372
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de Persoana vizată are dreptul de a obține de 
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la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare. În cazul în care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate în 
scopurile prevăzute la articolul 81 
alineatul (1) litera (a) și/sau articolul 83, 
persoana vizată ia cunoștință de faptul că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în acest scop poate avea un caracter 
speculativ și nu poate fi întotdeauna 
garantată ca fiind exactă. Operatorul 
poate păstra aceste date în scopul 
prelucrării ulterioare.

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să ia în considerare caracterul speculativ al înregistrărilor medicale și 
al datelor de cercetare. Păstrarea unor astfel de date speculative este un aspect esențial al 
diagnosticării corecte și al formulării concluziilor cercetării.

Amendamentul 1373
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte, în 
mod obiectiv. Persoana vizată are dreptul 
de a obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, precum și 
dreptul de a include o declarație 
suplimentară pentru rectificarea datelor 
care, potrivit persoanei vizate, sunt 
inexacte.

Or. en
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Amendamentul 1374
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete.

Or. en

Amendamentul 1375
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

Persoana vizată are dreptul de a obține de 
la operator rectificarea datelor sale cu 
caracter personal care sunt inexacte. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea unei declarații corective 
suplimentare. Tezele 1 și 2 nu se aplică în 
cazul în care și în măsura în care 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
fără rectificare sau completare servește la 
îndeplinirea unei obligații legale la care 
este supus operatorul în temeiul legislației 
dreptului Uniunii Europene sau a unui 
stat membru, cu condiția ca legislația 
statului membru să îndeplinească un 
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obiectiv de interes public, să respecte 
esența dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal și să fie proporțională 
cu scopul legitim urmărit.

Or. en

Justificare

Dreptul nelimitat la rectificare sau completare poate să contravină scopului prelucrării 
datelor. De exemplu, un contract de căsătorie autentificat notarial în care se constată 
împrejurarea că cele două părți sunt încă necăsătorite și fără copii, precum și situația 
financiară a celor două părți, și-ar pierde valoarea în cazul în care, în urma schimbării 
împrejurărilor menționate în contract ar putea fi solicitată rectificarea datelor mai sus 
menționate în exemplarul original cu valabilitate permanentă.

Amendamentul 1376
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (1) nu se aplică datelor sub 
pseudonim.

Or. en

Amendamentul 1377
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Succesorii în drept și în fapt trebuie să fie 
în măsură să își exercite dreptul de 
rectificare în caz de deces al persoanei 
vizate.

Or. fr
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Amendamentul 1378
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile menționate la articolul 16 
paragraful 1 nu se aplică în cazul în care 
datele sunt prelucrate în scopuri istorice, 
statistice sau științifice, iar rectificarea 
este de natură să facă imposibilă sau să 
afecteze în mod grav realizarea scopurilor 
istorice, statistice sau științifice.

Or. en

Amendamentul 1379
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care persoana 
decedată a prevăzut în mod explicit altfel, 
succesorii săi în drept și în fapt sau 
reprezentantul legal au dreptul de a 
obține din partea operatorului 
recunoașterea decesului persoanei vizate 
și dreptul de a rectifica datele în 
eventualitatea decesului persoanei vizate.

Or. fr

Justificare

Propunea de regulament nu abordează în mod explicit cazul datelor cu caracter personal ale 
persoanelor decedate. Este esențial ca succesorii persoanei decedate în drept și în fapt sau 
orice altă persoană care acționează ca reprezentant legal al persoanei decedate să poată 
exercita drepturile persoanei vizate decedate, întrucât aceste drepturi se aplică în continuare, 
chiar și după decesul persoanei vizate.
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Amendamentul 1380
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul de a fi șters

Or. en

Justificare

„Dreptul de a fi uitat” este un drept care nu este prevăzut de prezentul regulament. Prin 
folosirea acestui termen li se promite persoanelor vizate un drept pe care nu îl au în practică. 
Dreptul de a fi șters trebuie să fie cât mai puternic posibil și să ia în considerare posibilele 
dificultăți pentru a elimina datele cu caracter personal pe internet. Acest lucru ar trebui 
realizat prin consolidarea dreptului de a fi șters în locul promiterii unor drepturi inexistente 
prin intermediul titlurilor care induc în eroare.

Amendamentul 1381
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul de a fi șters

Or. en

Justificare

Dreptul de a fi uitat este iluzoriu.

Amendamentul 1382
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul de a fi șters

Or. en

Amendamentul 1383
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a fi uitat și de a fi șters Dreptul de a fi șters

Or. en

Amendamentul 1384
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului și a persoanei 
împuternicite de către operator ștergerea 
datelor cu caracter personal care o privesc 
și încetarea difuzării acestor date și, după 
caz, din partea terților, ștergerea oricăror 
legături cu, sau copierea sau replicarea 
datelor cu caracter personal, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

Or. en

Justificare

De prea multe ori datele în cauză nu se află în sfera operatorului de date sau a persoanei 
împuternicite de către acesta, ci în sfera unei părți terțe.
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Amendamentul 1385
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării datelor cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată în sine, în cazul în care se aplică 
unul dintre următoarele motive:

Or. en

Amendamentul 1386
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, cu excepția cazului 
în care operatorul de date este o autoritate 
publică sau o entitate acreditată de 
autoritate, sau care acționează în numele 
unei autorități pentru îndeplinirea 
sarcinii. Persoana vizată are acest drept în 
special în ceea ce privește datele cu 
caracter personal care sunt puse la 
dispoziție de către persoana vizată atunci 
când era minor, în cazul în care se aplică 
unul dintre următoarele motive:

Or. en
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Justificare

Autoritățile au obligația legală de a păstra o serie de registre, iar datele din aceste registre 
nu pot fi șterse la cererea persoanei vizate.

Amendamentul 1387
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, cu excepția cazului 
în care datele sunt păstrate de autorități 
competente sau alte organisme într-un 
registru legal cerut de legislația națională 
sau dreptul Uniunii, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

Or. en

Amendamentul 1388
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date. Nu există niciun alt 
temei juridic pentru prelucrare în afară 
de consimțământul persoanei vizate și 
unul dintre următoarele motive:
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care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

Or. en

Amendamentul 1389
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține
din partea operatorului ștergerea datelor cu
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a solicita
din partea operatorului, și de a urmări,
ștergerea datelor cu caracter personal care 
o privesc și încetarea difuzării acestor date, 
în cazul în care se aplică unul dintre 
următoarele motive:

Or. en

Amendamentul 1390
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și 
încetarea difuzării acestor date, în special 
în ceea ce privește datele cu caracter 
personal care sunt puse la dispoziție de 
către persoana vizată atunci când era 
minor, în cazul în care se aplică unul dintre 
următoarele motive:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține, 
după caz, din partea operatorului ștergerea 
datelor cu caracter personal care o privesc, 
în cazul în care se aplică unul dintre 
următoarele motive:
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Or. en

Justificare

Textul original este confuz.

Amendamentul 1391
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate;

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate și nu sunt 
necesare pentru stabilirea unui drept sau 
atunci când perioada minimă legală de 
păstrare obligatorie a expirat;

Or. en

Amendamentul 1392
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate;

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate, iar perioada 
minimă legală de păstrare obligatorie a 
expirat;

Or. en

Justificare

Fragment preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 1393
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate;

(a) datele nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate și nu sunt 
necesare pentru stabilirea unui drept sau 
atunci când perioada minimă legală de 
păstrare obligatorie a expirat;

Or. en

Amendamentul 1394
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana vizată își retrage 
consimțământul pe baza căruia are loc 
prelucrarea în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (a) sau în cazul în care 
perioada de stocare a datelor a expirat și nu 
există niciun alt temei legal pentru 
prelucrarea datelor;

(b) persoana vizată își retrage 
consimțământul pe baza căruia are loc 
prelucrarea în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (a) sau în cazul în care 
perioada de stocare a datelor a expirat și nu 
există niciun alt temei legal pentru 
prelucrarea sau stocarea datelor;

Or. en

Amendamentul 1395
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana vizată își retrage 
consimțământul pe baza căruia are loc 
prelucrarea în conformitate cu articolul 6 

(b) persoana vizată își retrage 
consimțământul pe baza căruia are loc 
prelucrarea în conformitate cu articolul 6 



AM\929498RO.doc 109/157 PE506.147v02-00

RO

alineatul (1) litera (a) sau în cazul în care 
perioada de stocare a datelor a expirat și 
nu există niciun alt temei legal pentru 
prelucrarea datelor;

alineatul (1) litera (a);

Or. en

Amendamentul 1396
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) perioada convenită de stocare a 
datelor a expirat;

Or. en

Amendamentul 1397
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana vizată se opune prelucrării 
datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 19;

(c) persoana vizată s-a opus cu succes
prelucrării datelor cu caracter personal în 
temeiul articolului 19;

Or. en

Amendamentul 1398
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana vizată se opune prelucrării 
datelor cu caracter personal în temeiul 

(c) persoana vizată s-a opus cu succes
prelucrării datelor cu caracter personal în 
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articolului 19; temeiul articolului 19;

Or. pl

Amendamentul 1399
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o instanță din Uniune a pronunțat o 
hotărâre definitivă și executorie potrivit 
căreia datele în cauză trebuie șterse;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică în aceste cazuri, o hotărâre judecătorească definitivă 
și executorie reprezintă o condiție prealabilă esențială, în special cu privire la drepturile și 
libertăților celorlalte persoane.

Amendamentul 1400
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o instanță din Uniune a pronunțat o 
hotărâre definitivă și executorie potrivit 
căreia datele în cauză trebuie șterse;

Or. en

Amendamentul 1401
Sarah Ludford
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea datelor nu este conformă 
cu prezentul regulament din alte motive.

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție merge prea departe.

Amendamentul 1402
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) nu există un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor, cu excepția 
consimțământului acordat de persoana 
vizată.

Or. pl

Amendamentul 1403
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aplicarea alineatului (1) depinde de 
capacitatea operatorului de date de a 
verifica identitatea persoanei vizate care 
solicită ștergerea.

Or. en
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Justificare

Trebuie asigurat faptul că numai persoana vizată legitimă poate solicita ștergerea datelor.

Amendamentul 1404
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Urmașii unei persoane decedate au 
dreptul de a solicita operatorului de date 
să pună capăt publicării datelor acesteia.

Or. en

Amendamentul 1405
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorul ia toate măsurile 
rezonabile pentru a comunica orice 
ștergere tuturor entităților juridice cărora 
le-au fost comunicate datele.

Or. en

Amendamentul 1406
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Urmașii persoanei decedate au 
dreptul de a obține din partea 
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controlorului recunoașterea decesului 
persoanei vizate și angajamentul de a 
înceta difuzarea datelor acesteia.

Or. fr

Justificare

Propunea de regulament nu abordează în mod explicit cazul datelor cu caracter personal ale 
persoanelor decedate. Este important ca urmașii unei persoane decedate să fie în măsură să 
exercite dreptul de a fi uitat și dreptul de a șterge datele.

Amendamentul 1407
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Succesorii în drept și în fapt trebuie 
să fie în măsură să își exercite dreptul de 
ștergere în caz de deces al persoanei 
vizate.

Or. fr

Amendamentul 1408
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu excepția cazului în care persoana 
decedată a prevăzut în mod expres altfel, 
succesorii săi în drept și în fapt sau 
reprezentantul legal au dreptul de a 
obține din partea operatorului 
recunoașterea decesului persoanei vizate 
și angajamentul de a înceta publicarea și
difuzarea datelor persoanei decedate.
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Or. fr

Justificare

Amendament propus de Consiliul Superior al Notariatului Francez: propunea de regulament 
nu abordează în mod explicit cazul datelor cu caracter personal ale persoanelor decedate. 
Este important ca urmașii unei persoane decedate să fie în măsură să exercite dreptul de a fi 
uitat și dreptul de a șterge datele.

Amendamentul 1409
Hélène Flautre

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu excepția cazului în care persoana 
decedată a prevăzut în mod explicit altfel, 
urmașii acesteia au dreptul de a insista ca 
operatorul să înceteze prelucrarea și să 
șteargă datele cu caracter personal ale 
acesteia.

Or. fr

Amendamentul 1410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Aplicarea alineatului (1) depinde de 
capacitatea operatorului de date de a 
verifica identitatea persoanei vizate care 
solicită ștergerea.
Or. enAmendamentul 1411

Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat 
la alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1412
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat 
la alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1413
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat 
la alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1414
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat 
la alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 

eliminat
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reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este extinsă în mod nejustificat.

Amendamentul 1415
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat
la alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

(2) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
menționată la alineatul (1) ia toate 
măsurile rezonabile pentru ștergerea 
datelor, în cazul în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
au autorizat în mod ilegal, în conformitate 
cu articolul 6:

(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal;
(b) transferul de date cu caracter personal 
unui terț sau
(c) publicarea de date cu caracter personal
de către un terț.

Or. en
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Amendamentul 1416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil 
de publicarea datelor respective.

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a permis într-o manieră 
explicită sau tacită accesul terților la
datele cu caracter personal, acesta ia toate 
măsurile rezonabile, în raport cu 
capacitățile sale, inclusiv măsuri tehnice, 
în ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora.

În cazul în care operatorul care a permis 
accesul la datele cu caracter personal a 
dispărut, nu mai există sau nu poate fi 
contactat de persoana vizată din alte 
motive, persoana vizată are dreptul de a 
obține de la operatorii terți ștergerea 
oricăror linkuri la aceste date sau a 
oricăror copii sau reproduceri ale 
acestora.

Or. es

Amendamentul 1417
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
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ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil 
de publicarea datelor respective.

ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa persoanele 
juridice autorizate de operatorul inițial 
pentru a prelucra în continuare datele cu 
caracter personal și care prelucrează astfel 
de date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. Operatorul nu este 
responsabil pentru datele cu caracter 
personal pe care persoana vizată le-a făcut 
publice.

Or. en

Amendamentul 1418
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil de 
publicarea datelor respective.

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal sau a transferat aceste 
date unor destinatari cunoscuți, acesta ia 
toate măsurile rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, în ceea ce privește datele de a 
căror publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

Or. en

Amendamentul 1419
Carmen Romero López
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil 
de publicarea datelor respective.

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora.

În cazul în care operatorul care a publicat 
datele cu caracter personal a luat măsuri 
care nu au avut efect și a dispărut, a 
încetat să mai existe sau nu poate fi 
contactat de persoana vizată, aceasta din 
urmă are dreptul de a obține de la terți 
ștergerea oricăror linkuri către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora.

Or. es

Justificare

Intenția este de a permite persoanelor vizate să contacteze terții care prelucrează datele lor 
atunci când operatorul nu este în măsură să le respecte dreptul de a fi uitați.

Amendamentul 1420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la (2) În cazul în care operatorul menționat la 
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alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil de 
publicarea datelor respective.

alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil de 
publicarea datelor respective. Datele 
anonime, datele sub pseudonim și datele 
criptate sunt exceptate, în cazul în care 
conformitatea cu această dispoziție ar 
necesita ca operatorul să anuleze procesul 
de punere sub anonimat, sub pseudonim 
sau de criptare.

Or. en

Amendamentul 1421
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date că persoana 
vizată le solicită să șteargă toate linkurile 
către datele cu caracter personal și orice 
copie sau reproducere a acestora. În cazul 
în care operatorul a autorizat un terț să 
publice date cu caracter personal, se 
consideră că operatorul este responsabil de 
publicarea datelor respective.

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în ceea 
ce privește datele de a căror publicare este 
responsabil, pentru a informa terții care 
prelucrează astfel de date. Terții sunt 
considerați subiecți pe care, la momentul 
depunerii cererii, operatorul este în 
măsură, în mod rezonabil, să îi identifice 
și să îi informeze că persoana vizată le 
solicită să șteargă toate linkurile către 
datele cu caracter personal și orice copie 
sau reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
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datelor respective.

Or. pl

Amendamentul 1422
Hélène Flautre

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal fără o justificare în 
temeiul articolului 6 alineatul (1) literele 
(b), (c), (d) și (e), acesta ia toate măsurile 
necesare pentru ca datele să fie șterse,
fără a aduce atingere articolului 77.

Or. fr

Amendamentul 1423
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligația de informare menționată la 
alineatul (2) ar trebui considerată ca fiind 
exercitată de îndată ce operatorul a 
informat părțile terțe identificate de 
cererea de ștergere a datelor persoanei 
vizate relevante, într-o formă care 
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corespunde publicării originale a datelor 
sau în altă formă, care asigură primirea 
efectivă a acestor informații.

Or. pl

Amendamentul 1424
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârziere, cu excepția cazului în care 
păstrarea datelor cu caracter personal este 
necesară:

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator și, după caz, terțul,
efectuează ștergerea fără întârziere, cu 
excepția cazului în care păstrarea datelor 
cu caracter personal este necesară:

Or. en

Amendamentul 1425
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârziere, cu excepția cazului în care 
păstrarea datelor cu caracter personal este 
necesară:

(3) În cazul în care ia cunoștință de o 
cerere de ștergere în temeiul prezentului 
articol sau al articolului 13, operatorul
efectuează ștergerea fără întârziere, cu 
excepția cazului în care păstrarea datelor 
cu caracter personal este necesară:

Or. de

Amendamentul 1426
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârziere, cu excepția cazului în care 
păstrarea datelor cu caracter personal este 
necesară:

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârzieri nejustificate, cu excepția cazului 
în care păstrarea și difuzarea datelor cu 
caracter personal este necesară:

Or. en

Justificare

În cazul în care operatorii sunt supuși unei obligații legale de a păstra și de a prelucra 
datele, aceștia pot fi, de asemenea, obligați să transfere aceste date către autoritățile de 
supraveghere competente, de exemplu rapoarte privind tranzacțiile suspicioase către unitățile 
de informații financiare în contextul normelor de combatere a spălării banilor.

Amendamentul 1427
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârziere, cu excepția cazului în care 
păstrarea datelor cu caracter personal este 
necesară:

(3) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârzieri nejustificate, cu excepția cazului 
în care păstrarea datelor cu caracter 
personal este necesară:

Or. en

Amendamentul 1428
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă 
exprimare, în conformitate cu articolul 80;

(a) în contextele menționate la 
articolul 5a alineatele (3), (5), (6) și (8), în 
conformitate cu articolele 80, 81 și 83 din 
prezentul regulament și cu articolul 10 
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din Convenția europeană a drepturilor 
omului;

Or. en

Justificare

Articolul se modifică în mod corespunzător, având în vedere contextul și principiile riscului 
în temeiul articolului 5a (nou) și al articolului 5b (nou).

Amendamentul 1429
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, în 
conformitate cu articolul 81;

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat la articolul 17 alineatul (3a). Articolul se modifică în mod corespunzător, având în 
vedere contextul și principiile riscului în temeiul articolului 5a (nou) și al articolului 5b 
(nou).

Amendamentul 1430
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, în conformitate 
cu articolul 81;

(b) din motive medicale, în conformitate 
cu articolul 81, și pentru păstrarea 
dosarelor medicale și alte scopuri de 
cercetare în domeniul sănătății;

Or. en
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Amendamentul 1431
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, în conformitate 
cu articolul 81;

(b) din motive medicale sau din motive de 
interes public în domeniul sănătății 
publice, în conformitate cu articolul 81;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1432
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, în conformitate 
cu articolul 81;

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice și în scopuri 
medicale publice, în conformitate cu 
articolul 81;

Or. en

Amendamentul 1433
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în
domeniul sănătății publice, în 
conformitate cu articolul 81;

(b) în scopuri medicale, în conformitate cu 
articolul 81;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consecvența cu formularea articolului 81.

Amendamentul 1434
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru menținerea dosarelor 
medicale pentru prevenirea, 
diagnosticarea medicală, tratament, 
îngrijirea paliativă, studii clinice, 
registrele pacienților și alte scopuri de 
cercetare în domeniul sănătății și de 
inovare medicală;

Or. en

Justificare

Aceste motive justificate pentru păstrarea datelor necesită o enumerare specifică.

Amendamentul 1435
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în scopuri istorice, statistice și eliminat



PE506.147v02-00 128/157 AM\929498RO.doc

RO

științifice, în conformitate cu articolul 83;

Or. en

Justificare

Mutat la articolul 17 alineatul (3a). Articolul se modifică în mod corespunzător, având în 
vedere contextul și principiile riscului, în temeiul articolului 5a (nou) și al articolului 5b 
(nou).

Amendamentul 1436
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în scopuri istorice, statistice și 
științifice, în conformitate cu articolul 83;

(c) în scopuri istorice, statistice și 
științifice, în conformitate cu articolul 83, 
inclusiv pentru studii clinice, registre ale 
pacienților și registre de boli și în alte 
scopuri de cercetare în domeniul sănătății 
și de inovare medicală;

Or. en

Amendamentul 1437
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în scopuri istorice, statistice și 
științifice, în conformitate cu articolul 83;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 1438
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de 
a păstra datele cu caracter personal 
prevăzută în legislația Uniunii sau a 
statului membru aplicabilă operatorului; 
legislațiile statelor membre trebuie să 
răspundă unui obiectiv de interes public, 
să respecte esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal și să fie 
proporționale cu obiectivul legitim 
urmărit;

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat la articolul 17 alineatul (3) litera (a). Articolul se modifică în mod corespunzător, 
având în vedere contextul și principiile riscului, în temeiul articolului 5a (nou) și al 
articolului 5b (nou).

Amendamentul 1439
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de 
a păstra datele cu caracter personal 
prevăzută în legislația Uniunii sau a 
statului membru aplicabilă operatorului; 
legislațiile statelor membre trebuie să 
răspundă unui obiectiv de interes public, 
să respecte esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal și să fie 
proporționale cu obiectivul legitim 
urmărit;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1440
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal
prevăzută în legislația Uniunii sau a
statului membru aplicabilă operatorului;
legislațiile statelor membre trebuie să 
răspundă unui obiectiv de interes public, 
să respecte esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal și să fie 
proporționale cu obiectivul legitim 
urmărit;

(d) pentru respectarea unui contract la 
care persoana vizată este parte sau pentru 
respectarea unei obligații legale sau a 
altor cerințe ale unui organism de 
supraveghere sau a altor cerințe legale de 
a păstra datele cu caracter personal
prevăzute în legislația Uniunii sau a
statului membru aplicabilă operatorului;

Or. en

Amendamentul 1441
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public, să respecte esența 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal și să fie proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

(d) pentru respectarea obligației legale, 
inclusiv a cerințelor autorităților de 
supraveghere, de a păstra datele cu 
caracter personal prevăzută în legislația 
Uniunii sau a statului membru aplicabilă 
operatorului; legislațiile statelor membre 
trebuie să răspundă unui obiectiv de interes 
public, să respecte esența dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal și să 
fie proporționale cu obiectivul legitim 
urmărit;

Or. en
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Amendamentul 1442
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public, să respecte esența 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal și să fie proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public esențial, să respecte pe 
deplin esența dreptului la protecția datelor 
cu caracter personal și să fie proporționale 
cu obiectivul legitim urmărit;

Or. en

Amendamentul 1443
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public, să respecte esența 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal și să fie proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

(d) pentru respectarea sau pentru a evita 
încălcarea obligației legale de a păstra 
datele cu caracter personal prevăzută în 
legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului;

Or. en

Justificare

Unele procese de prelucrare vor fi efectuate ca parte a unui program de gestionare prudentă 
a riscurilor, menit să prevină o încălcare a legii. Ultima frază este inadecvată.
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Amendamentul 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; legislațiile statelor 
membre trebuie să răspundă unui obiectiv 
de interes public, să respecte esența 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal și să fie proporționale cu 
obiectivul legitim urmărit;

(d) pentru respectarea obligației legale de a 
păstra datele cu caracter personal prevăzută 
în legislația Uniunii sau a statului membru 
aplicabilă operatorului; dreptul Uniunii și 
legislațiile statelor membre trebuie să 
răspundă unui obiectiv de interes public, să 
respecte esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal și să fie 
proporționale cu obiectivul legitim urmărit;

Or. es

Amendamentul 1445
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru prevenirea și detectarea 
infracțiunilor penale, îndeosebi a fraudei 
de identitate împotriva persoanei vizate, și 
a infracțiunilor financiare; 

Or. it

Justificare

Prezentul amendament vizează să susțină protecția interesului colectiv legitim în prevenirea 
și detectarea infracțiunilor penale.

Amendamentul 1446
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru prevenirea sau detectarea 
fraudelor sau a altor infracțiuni 
financiare, confirmarea identității sau 
stabilirea solvabilității.

Or. en

Justificare

Un întreprinzător insolvabil sau un fraudator ar putea solicita ștergerea datelor sale și ar fi 
clasificat apoi drept eligibil pentru credite viitoare.

Amendamentul 1447
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru prevenirea sau detectarea 
fraudelor, precum și în măsura în care 
sunt prelucrate date penale, o astfel de 
prelucrare este conformă cu articolul 9 
alineatul (2) litera (j).

Or. en

Justificare

Datele cu caracter personal (inclusiv date penale) prelucrate pentru preîntâmpinarea și 
detectarea fraudelor ar trebui exceptate de la dreptul de a fi uitate și de a fi șterse. În ceea ce 
privește datele penale, în prezent acestea nu sunt acoperite de excepția prevăzută la 
articolul 17 alineatul (3) litera (d). Formularea articolului 9 alineatul (2) litera (j) (nouă) 
este mai cuprinzătoare decât cea a articolului 17 alineatul (3) litera (d) și acoperă, de 
asemenea, preîntâmpinarea și detectarea fraudelor. A se vedea în continuare justificarea 
amendamentului în ceea ce privește articolul 9 alineatul 2 litera (j).

Amendamentul 1448
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) pentru prevenirea sau detectarea 
fraudelor, confirmarea identității și/sau 
stabilirea solvabilității sau a capacității de 
plată.

Or. en

Amendamentul 1449
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă este în interesul legitim al 
operatorilor de date, păstrarea datelor atât 
timp cât nu aduce prejudicii sau daune 
persoanei vizate, drepturilor sau 
intereselor acestora. 

Or. en

Amendamentul 1450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la literele (a)-(d), 
persoana vizată își poate exercita dreptul 
de a se opune creării de linkuri către 
datele sale cu caracter personal sau 
realizării de copii sau reproduceri după 
acestea. Viabilitatea acestui drept se 
stabilește în funcție de toate 
circumstanțele cazului, încercând să nu 
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se aducă atingere fundamentului concret 
al păstrării datelor.

Or. es

Justificare

Păstrarea datelor menționată în acest alineat este conceptual diferită în anumite cazuri de 
difuzarea online a unor astfel de date. Altfel spus, păstrarea obligatorie a datelor din anumite 
motive, care țin din punct de vedere legal sau conceptual de dreptul de a fi uitat, nu este 
același lucru precum permiterea difuzării continue a acestora, care nu este întotdeauna 
necesară sau, într-adevăr, compatibilă cu nevoia strictă de păstrare a datelor.

Amendamentul 1451
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când operatorul nu mai există, a 
dispărut sau nu poate fi identificat ori 
contactat, persoana vizată are dreptul de a 
obține ștergerea datelor cu caracter 
personal care o privesc din partea terților 
care prelucrează respectivele date cu 
caracter personal, în cazul în care se 
aplică aceleași motive precum la 
articolul 17 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1452
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele sunt păstrate în 
temeiul dispozițiilor de la literele (a), (b), 
(c) și (d), iar operatorul le-a făcut publice, 
persoana vizată poate, din motive legate 
de interese superioare, drepturi sau 
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libertăți, să își exercite dreptul de a se 
opune linkurilor către datele cu caracter 
personal sau copierii sau reproducerii 
unor astfel de date, cu excepția cazului în 
care această prelucrare reprezintă o parte 
esențială a drepturilor, intereselor, 
obligațiilor sau scopurilor la care se 
referă aceste aspecte.

Or. es

Justificare

Alineatul (3) nu prevede situații online tipice, precum difuzarea datelor prin intermediul 
internetului și al căutărilor prin motoare de căutare, care provoacă daune nejustificate 
persoanei vizate. Acesta reglementează doar difuzarea universală și accesul la date în cazul 
în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile persoanei vizate, cu excepția cazului 
în care datele reprezintă o parte esențială a motivelor care justifică păstrarea lor.

Amendamentul 1453
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În loc să le șteargă, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care:

(4) În loc să le șteargă, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator
limitează prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 1454
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În loc să le șteargă, operatorul 
limitează prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cazul în care:

(4) În loc să fie șterse, datele sunt blocate 
în cazul în care:
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Or. de

Justificare

Noțiunea de „blocare” ar trebui prevăzută în regulament. A se vedea, de asemenea, definiția 
„blocării” introdusă la articolul 4 alineatul (22). În cazul în care condițiile prealabile pentru 
blocare există, ar trebui să se solicite operatorului să blocheze datele, ceea ce nu este cazul 
în versiunea germană a propunerii de regulament („kann” – „a putea”). Nu este clar modul 
în care ar trebui pusă în aplicare restricționarea sau blocarea în cazul în care datele au fost 
publicate deja.

Amendamentul 1455
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În loc să le șteargă, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care:

(4) În loc să le șteargă, operatorul 
blochează datele cu caracter personal în 
cazul în care:

Or. de

Amendamentul 1456
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată contestă exactitatea 
acestor date, pentru o perioadă care să îi 
permită operatorului să verifice 
exactitatea datelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1457
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată contestă exactitatea 
acestor date, pentru o perioadă care să îi 
permită operatorului să verifice exactitatea 
datelor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

În plus față de variantă, litera (a) ar trebui să ia în considerare, de asemenea, 
imposibilitatea, în anumite cazuri, de a determina exactitatea sau inexactitatea.

Amendamentul 1458
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, dar acestea trebuie să fie 
păstrate ca dovadă;

(b) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, dar acestea trebuie să fie 
păstrate ca dovadă sau pentru respectarea 
obligațiilor legale de înregistrare;

Or. en

Amendamentul 1459
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, dar acestea trebuie să fie 

(b) datele trebuie să fie păstrate ca dovadă;



AM\929498RO.doc 139/157 PE506.147v02-00

RO

păstrate ca dovadă;

Or. en

Amendamentul 1460
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, dar acestea trebuie să fie 
păstrate ca dovadă;

(b) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, dar acestea trebuie să fie 
păstrate pentru apărarea drepturilor 
juridice;

Or. en

Justificare

Exprimarea „ca dovadă” este prea restrictivă; prezentul articol ar trebui să includă 
păstrarea informațiilor pentru apărarea potențialelor drepturi juridice.

Amendamentul 1461
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, dar acestea trebuie să fie 
păstrate ca dovadă;

(b) exactitatea acestora nu poate fi 
determinată;

Or. de

Justificare

În cazul literei (b), datele ar trebui blocate dacă nu mai sunt necesare pentru stocare, însă nu 
pot fi șterse pe seama perioadelor legale, bazate pe statut sau pe contract, pe parcursul 
cărora se impune păstrarea lor. Stocarea pentru o perioadă mai lungă decât aceasta, strict 
ca dovadă, ar implica păstrarea datelor ca anticipare pentru potențiale litigii viitoare, iar 



PE506.147v02-00 140/157 AM\929498RO.doc

RO

acest lucru nu ar trebui să fie posibil.

Amendamentul 1462
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrarea acestora este ilegală, iar 
persoana vizată se opune ștergerii datelor, 
solicitând, în schimb, restricționarea 
utilizării lor;

(c) datele nu mai sunt necesare pentru 
stocare, însă nu pot fi șterse pe seama 
perioadelor legale, bazate pe statut sau pe 
contract, pe parcursul cărora se impune 
păstrarea lor;

Or. de

Justificare

Dispozițiile literei (c) nu implică întotdeauna blocarea. Utilizatorii nu doresc întotdeauna să 
comute complet serviciul. În cazul în care schimbarea ar duce la blocare, acest lucru ar crea 
un nou obstacol în calea comutării dacă un utilizator a dorit inițial să încerce un nou serviciu 
sau dacă a dorit să utilizeze două servicii în paralel.

Amendamentul 1463
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana vizată solicită transferul 
datelor cu caracter personal în alt sistem 
de prelucrare automată a datelor, în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1464
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana vizată solicită transferul 
datelor cu caracter personal în alt sistem 
de prelucrare automată a datelor, în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

(d) există motive pentru a presupune că 
ștergerea ar afecta interesele persoanei 
vizate, care merită să fie protejate;

Or. de

Justificare

Litera (d) pare a fi un caz special rar. Ar trebui prevăzută o dispoziție generală pentru o 
cerință de blocare a datelor în cazul în care există motive pentru a presupune că ștergerea ar 
afecta interesele persoanei vizate care merită să fie protejate.

Amendamentul 1465
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sau, în funcție de tipul specific de 
stocare, ștergerea ar fi imposibilă sau ar 
implica eforturi disproporționate.

Or. de

Justificare

Ar trebui introdusă o dispoziție care să prevadă că datele sunt blocate în cazul în care 
ștergerea ar fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate ca urmare a tipului 
specific de stocare (de exemplu, sisteme WORM, documente pe hârtie).

Amendamentul 1466
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) din motive tehnice, ștergerea ar fi 
imposibilă sau ar implica eforturi 
disproporționate.

Or. de

Amendamentul 1467
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal menționate 
la alineatul (4) pot fi prelucrate, cu 
excepția stocării, doar în scop probatoriu, 
fie cu consimțământul persoanei vizate, fie 
pentru protejarea drepturilor altor 
persoane fizice ori juridice fie pentru un 
obiectiv de interes public.

(5) Datele cu caracter personal blocate în 
temeiul articolului (4) pot fi prelucrate, cu 
excepția stocării, doar:

(a) cu consimțământul persoanei vizate;

(b) în cazul în care sunt utilizate în 
scopuri științifice;
(c) pentru a compensa lipsa de probe sau
(d) în cazul în care acest lucru este 
esențial din alte motive, în interesul 
superior al operatorului sau al unui terț;
(e) și ar fi permisă prelucrarea datelor în 
acest scop, dacă nu ar fi blocate.

Or. de

Justificare

Prelucrarea datelor blocate fără consimțământul persoanei vizate în temeiul alineatului (5) 
ar trebui să fie permisă doar dacă acest lucru este indispensabil în scopuri științifice, pentru 
a compensa lipsa de probe sau din alte motive, în interesul superior al operatorului sau al 
unei părți terțe; prelucrarea acestor date în acest scop ar fi permisă dacă nu ar fi blocate.
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Amendamentul 1468
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal menționate 
la alineatul (4) pot fi prelucrate, cu 
excepția stocării, doar în scop probatoriu, 
fie cu consimțământul persoanei vizate, fie 
pentru protejarea drepturilor altor persoane 
fizice ori juridice fie pentru un obiectiv de 
interes public.

(5) Datele cu caracter personal menționate 
la alineatul (4) pot fi prelucrate, cu 
excepția stocării, doar în scop probatoriu 
sau pentru respectarea obligațiilor legale 
de înregistrare, fie cu consimțământul 
persoanei vizate, fie pentru protejarea 
drepturilor altor persoane fizice ori juridice 
fie pentru un obiectiv de interes public.

Or. en

Amendamentul 1469
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal este limitată în 
conformitate cu alineatul (4), operatorul 
informează în acest sens persoana vizată 
înainte de ridicarea restricțiilor de 
prelucrare.

(6) În cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal este limitată în 
conformitate cu alineatul (4), operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator informează în acest sens persoana 
vizată înainte de ridicarea restricțiilor de 
prelucrare.

Or. en

Amendamentul 1470
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Solicitările de rectificare, ștergere 
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sau blocare a datelor nu aduc atingere 
prelucrării necesare pentru a asigura, a 
proteja și a menține flexibilitatea unuia 
sau a mai multor sisteme de informații. În 
plus, dreptul de rectificare și/sau ștergere 
a datelor cu caracter personal nu se 
aplică datelor cu caracter personal care 
trebuie păstrate dintr-o obligație legală 
sau pentru a proteja drepturile 
operatorului, ale persoanei împuternicite 
de către operator sau ale părților terțe.

Or. en

Justificare

Există circumstanțe în care dreptul persoanei vizate de a rectifica sau de a șterge date cu 
caracter personal nu ar trebui să se aplice – de exemplu, în conformitate cu legislațiile 
statelor membre ale UE și alte jurisdicții care necesită păstrarea anumitor tipuri de date cu 
caracter personal din motive de securitate națională sau pentru anchetarea de potențiale 
activități ilicite.

Amendamentul 1471
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura respectarea 
termenelor stabilite pentru ștergerea 
datelor cu caracter personal și/sau pentru 
o revizuire periodică a necesității de 
stocare a datelor.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 17a.

Amendamentul 1472
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura respectarea 
termenelor stabilite pentru ștergerea 
datelor cu caracter personal și/sau pentru 
o revizuire periodică a necesității de 
stocare a datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1473
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura respectarea termenelor 
stabilite pentru ștergerea datelor cu caracter 
personal și/sau pentru o revizuire periodică 
a necesității de stocare a datelor.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura respectarea 
termenelor stabilite pentru ștergerea datelor 
cu caracter personal și/sau pentru o 
revizuire periodică a necesității de stocare 
a datelor.

Or. en

Amendamentul 1474
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care se efectuează 
ștergerea, operatorul nu prelucrează în 
niciun alt fel datele personale.

eliminat
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Or. en

Justificare

Ca urmare a introducerii datelor sub pseudonim (articolul 4), este necesară o diferențiere a 
consecințelor cu privire la ștergere.

Amendamentul 1475
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care se efectuează 
ștergerea, operatorul nu prelucrează în 
niciun alt fel datele personale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1476
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul în care sunt prelucrate date 
sub pseudonim în temeiul articolului 4 
alineatul (2a), este suficient să se șteargă 
toate linkurile aferente către persoana 
vizată, prin eliminarea permanentă și 
deplină a acestora și, în consecință, prin 
punerea sub anonim a datelor restante în 
temeiul articolului 4 alineatul (2b), pentru 
a se conforma prezentului articol.

Or. en

Justificare

Datele sub pseudonim sunt introduse ca o formă de date cu caracter personal, introducând 
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un set diferit de norme în raport cu acestea, prin intermediul regulamentului.

Amendamentul 1477
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul în care condițiile pentru 
dreptul de a fi uitat și de a fi șters sunt 
îndeplinite în temeiul alineatelor (1) și (2), 
persoana vizată are, de asemenea, dreptul 
de a solicita rectificarea, ștergerea, 
eliminarea sau radierea datelor cu 
caracter personal oricărui serviciu al 
societății informaționale, care oferă 
instrumente ce permit sau facilitează 
cercetarea sau accesul la date.

Or. en

Amendamentul 1478
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
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(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1479
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. de

Justificare

Competențele delegate Comisiei sunt deosebit de ample și, în plus, formulate vag. Dispozițiile 
privind obligația de a șterge date sau limitarea prelucrării acestora în mod direct afectează 
posibilitatea prelucrării datelor cu caracter legitim. Ar trebui inclusă o dispoziție în 
regulament sau alte competențe ar trebui delegate statelor membre.

Amendamentul 1480
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. es

Justificare

Alineatul 9 din prezentul articol este inacceptabil, întrucât prevede reglementarea unor 
elemente esențiale pentru înțelegerea regulamentului prin intermediul actelor delegate. În 
cazul în care aceste elemente trebuie să fie reglementate, acestea ar trebui reglementate 
printr-un regulament cu drepturi depline.

Amendamentul 1481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
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a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1482
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1483
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

eliminat

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;
(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);
(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 1484
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

(9) Comisia este mandatată să adopte, după 
solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

Or. en

Amendamentul 1485
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile și cerințele privind aplicarea 
alineatului (1) în anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor;

(a) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a cererilor cu date cu caracter personal de 
care dispun serviciile de comunicații 
accesibile publicului, astfel cum se 
menționează la alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1486
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la
alineatul (2);

(b) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4);

Or. en

Amendamentul 1487
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile și condițiile de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1488
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile și condițiile de restricționare a 
prelucrării datelor cu caracter personal 
prevăzute la alineatul (4).

(c) criteriile și condițiile de blocare a 
datelor cu caracter personal prevăzute la 
alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 1489
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Stabilirea termenelor pentru ștergere

Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura respectarea termenelor 
stabilite pentru ștergerea datelor cu 
caracter personal și/sau pentru o revizuire 
periodică a necesității de stocare a 
datelor.

Or. de

Justificare

Dispoziția prevăzută la articolul 17 alineatul (7) este valoroasă în fond. Cu toate acestea, 
este o dispoziție orizontală care, asemenea articolului 5 din Decizia-cadru 2008/977/JAI 
pentru entitățile publice, ar trebui formulată ca articol separat.

Amendamentul 1490
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.
(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
care este utilizat în mod curent, fără ca 
operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal să poată împiedica 
acest lucru.
(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 1491
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.
(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
care este utilizat în mod curent, fără ca 
operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal să poată împiedica 
acest lucru.
(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 1492
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Dreptul la portabilitatea datelor
(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.
(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
care este utilizat în mod curent, fără ca 
operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal să poată împiedica 
acest lucru.
(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).
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Or. en

Justificare

Mutat la articolul 15.


