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Amendamentul 1493
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la portabilitatea datelor Dreptul de a obține date

Or. en

Justificare

Dreptul la portabilitatea datelor nu este prevăzut de prezentul regulament. Prin modificarea 
titlului și a alineatelor, articolul corespunde considerentului 55.

Amendamentul 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la portabilitatea datelor Dreptul de a obține date

Or. en

Amendamentul 1495
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

eliminat
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și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.

Or. en

Amendamentul 1496
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1497
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat date cu caracter personal, iar 
datele cu caracter personal sunt prelucrate 
electronic, persoana vizată are dreptul să 
obțină, din partea operatorului, o copie a 
datelor cu caracter personal furnizate într-
un format electronic structurat care este 
utilizat în mod curent și care permite 
persoanei vizate să utilizeze ulterior aceste 
date, fără a fi împiedicată de operatorul 
de la care sunt retrase datele cu caracter 
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personal.

Or. en

Justificare

Este logic să poată fi obținute datele care au fost transmise operatorului.

Amendamentul 1498
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) Cu excepția cazului în care este 
necesar un efort disproporționat din 
partea operatorului de date și dacă 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.

Or. en

Justificare

În forma actuală, articolul ar crea așteptări false pentru persoanele vizate, pentru că o mare 
parte dintre datele cu caracter personal din sectorul public nu sunt salvate într-un format 
electronic, structurat și utilizat în mod curent. Autoritățile publice, de exemplu o primărie, 
poate avea multe baze de date și arhive. Dacă un cetățean solicită toate datele cu caracter 
personal pe care le deține autoritatea, aceasta s-ar putea confrunta cu un efort extraordinar.

Amendamentul 1499
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care datele cu caracter (1) În cazul în care datele cu caracter 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-un 
format structurat, 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.

În cazul în care formatul solicitat de 
persoana vizată nu coincide cu formatul 
prelucrării, operatorul poate impune o 
taxă de transformare, care nu poate 
depăși costul serviciului prestat, la prețul 
pieței.

Or. es

Justificare

Considerăm că cel mai important aspect legat de reglementarea acestui drept nu este atât de 
mult prelucrarea datelor într-un format structurat, utilizat în mod curent, ci livrarea acestuia, 
atunci când este solicitat, într-un format structurat, utilizat în mod curent. Având în vedere 
acest fapt și dat fiind că formatele utilizate pentru prelucrarea datelor nu sunt întotdeauna 
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cele utilizate în mod curent, pare rezonabil să se permită aplicarea unei taxe pentru conversia 
datelor în unul dintre formatele solicitate.

Amendamentul 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) 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 
fac obiectul prelucrării electronice într-un 
format electronic, interoperabil și 
structurat care este utilizat în mod curent și 
care permite persoanei vizate să utilizeze 
ulterior aceste date.

Or. en

Amendamentul 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) 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 
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.

Or. en
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Justificare

Utilizarea de către operator a unor formate neobișnuite pentru date nu poate reprezenta un 
motiv pentru respingerea oricăror drepturi ale persoanelor vizate.

Amendamentul 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) 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 
fac obiectul prelucrării electronice într-un 
format electronic, interoperabil și 
structurat care este utilizat în mod curent și 
care permite persoanei vizate să utilizeze 
ulterior aceste date.

Or. en

Amendamentul 1504
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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, în măsura în care nu 
sunt încălcate drepturile de proprietate 
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intelectuală sau practicile legitime de 
schimburi comerciale private ale 
operatorului de date. 

Or. en

Amendamentul 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(1) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat date cu caracter personal, iar 
datele cu caracter personal sunt prelucrate 
electronic, persoana vizată are dreptul să 
obțină, din partea operatorului, o copie a 
datelor cu caracter personal furnizate într-
un format electronic structurat care este 
utilizat în mod curent și care permite 
persoanei vizate să utilizeze ulterior aceste 
date, fără a fi împiedicată de operatorul 
de la care sunt retrase datele cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 1506
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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-

eliminat
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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

Dreptul de a obține date trebuie să fie aplicabil indiferent de motivul specific pe care se 
bazează prelucrarea.

Amendamentul 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1508
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1509
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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.

Operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal șterge aceste date, cu 
excepția cazului în care prelucrarea 
continuă a acestora este reglementată de 
o altă dispoziție juridică în vigoare. 
Legislația Uniunii și legislația statelor 
membre se aplică în situațiile în care 
există o obligație legală de stocare a 
datelor, bazată pe obiective de interes 
public proporționale cu scopul vizat și 
respectând esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. es

Justificare

Trebuie făcute unele referințe la legătura dintre acest drept și ștergerea datelor. În principiu, 
portabilitatea, din perspectiva obținerii unei copii a datelor, nu implică neapărat și ștergerea 
acestora. Cu toate acestea, atunci când se vorbește despre portabilitate în sens strict, adică 
despre transferul de la un operator la altul, ar trebui adusă în discuție problema ștergerii. 
Prin urmare, ar fi necesare o serie de măsuri de protecție pentru cazurile în care este 
necesară stocarea datelor.

Amendamentul 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal, 
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.

Or. en

Amendamentul 1512
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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 păstrate de un sistem 
automatizat de prelucrare, într-un alt 
sistem, într-un format electronic care este 
utilizat în mod curent, cu excepția datelor 
care prejudiciază confidențialitatea 
activității comerciale, care sunt furnizate 
pe suport de hârtie, fără ca operatorul de la 
care sunt retrase datele cu caracter personal 
să poată împiedica acest lucru.

Or. fr
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Amendamentul 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care alineatele (1) și (2) se 
referă la date privind sănătatea sau la 
date prelucrate în scopuri istorice, 
statistice sau științifice și în conformitate 
cu garanțiile și condițiile prevăzute la 
articolele 81 și 83, operatorul își poate 
rezerva dreptul de a garanta validitatea
datelor incluzând un formular de 
verificare oficială.

Or. en

Justificare

Este în interesul persoanei vizate ca validitatea datelor sensibile să fie garantată, în cazul în 
care aceste date sunt prelucrate în scopuri medicale și/sau de cercetare și urmează să fie 
transferate de operator către un alt sistem automat de prelucrare. Introducerea verificării 
digitale prin semnăturile electronice sau identificarea electronică (eSignatures sau eIDs) va 
contribui la securizarea procesului și va completa acțiunile derulate în prezent în cadrul 
Agendei digitale pentru Europa.

Amendamentul 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre promovează și 
utilizează un format accesibil pentru 
utilizatori și disponibil în mod gratuit 
pentru a exercita dreptul la portabilitatea 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În exercitarea dreptului său la 
portabilitate, persoana vizată trebuie să 
informeze operatorul de la care sunt 
retrase datele că dorește, de asemenea, ca 
datele sale să fie șterse, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 17.

Or. fr

Amendamentul 1516
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Der Regelungsgehalt ist wesentlich iSd Art 291 AEUV. Erst durch die delegierten Rechtsakte 
würden der Anwendungsbereich und die Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten 
Anforderungen für die betroffenen Rechtsanwender präzise bestimmt. Eine solche Regelung 
sollte soweit wie möglich in der Verordnung selbst erfolgen. Berührt wären auch technische 
Standards und Verfahren, die bestehende Formate und Infrastruktur in den Mitgliedstaaten 
berühren. Soweit die Kommission festlegen könnte, in welchem Format ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher personenbezogene Daten vorhalten muss, wäre dies ein 
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Eingriff in den Geschäftsbetrieb und grundrechtsrelevant.

Amendamentul 1517
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1518
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1519
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1520
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul de a 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).

Or. en

Justificare

Amendament orizontal de înlocuire a tuturor actelor de punere în aplicare cu acte delegate 
pentru a garanta implicarea deplină a Parlamentului European în procesul decizional.

Amendamentul 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Formatul electronic, funcționalitățile 
conexe și procedurile de transmitere a 
datelor cu caracter personal în 
conformitate cu alineatul (2) sunt 
determinate de operator făcând referire la 
cele mai adecvate standarde industriale 
disponibile sau astfel cum sunt definite de 
părțile interesate din sectorul industrial 
sau de organismele de standardizare. 
Comisia promovează și asistă sectorul 
industrial, părțile interesate și 
organismele de standardizare în aplicarea 
și adoptarea normelor tehnice, a 
modalităților și a procedurilor de 
transmitere a datelor cu caracter personal 
în conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1522
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alineatele (2) și (3) nu se aplică 
sectorului public.

Or. en

Amendamentul 1523
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are (1) În orice moment, persoana vizată are 
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dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în 
care operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor 
sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 
caracter personal care se bazează pe 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) 
și (f).

Or. en

Amendamentul 1524
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în 
care operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor 
sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
întotdeauna dreptul de a se opune 
prelucrării datelor cu caracter personal care 
se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f). Acest drept este 
explicit oferit persoanei vizate, într-un 
mod inteligibil, care să se poată distinge 
în mod clar de alte informații.

Or. en

Amendamentul 1525
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 

(1) Persoana vizată are dreptul de a se 
opune, pe motive legate de situația specială 
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situația specială în care se află, prelucrării
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în 
care operatorul demonstrează că motivele
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor 
sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

în care se află, cu excepția cazului în care 
operatorul demonstrează interese legitime 
care primează asupra intereselor persoanei 
vizate. Nu există un drept de a se opune în 
cazul în care prelucrarea este impusă de 
lege.

Or. de

Justificare

Formularea clauzei de echilibrare de la alineatul (1) din propunerea de regulament diferă de 
formularea de la articolul 6 alineatul (1) litera (f), iar clauza de echilibrare existentă de la 
articolul 14 litera (a) din Directiva 95/46/CE diferă de articolul 7 litera (f).

Amendamentul 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1.)În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în 
care operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor 
sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 
caracter personal care se bazează pe
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) 
și (f).

Or. en

Amendamentul 1527
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în 
care operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor sau 
a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei vizate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 1528
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului 
în care operatorul demonstrează că 
motivele legitime și imperioase care 
justifică prelucrarea primează asupra 
intereselor sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 
caracter personal care se bazează pe 
articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e).

Or. en

Amendamentul 1529
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în
care operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor 
sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legitime 
obligatorii, legate de situația specială în 
care se află, prelucrării datelor cu caracter 
personal care o privesc și care se bazează 
pe articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) 
și (f).

Or. en

Amendamentul 1530
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f), cu excepția cazului în 
care operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor sau 
a drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 
caracter personal care se bazează pe 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) 
și (f), cu excepția cazului în care operatorul 
demonstrează că motivele legitime și 
imperioase care justifică prelucrarea 
primează asupra intereselor sau a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Este practic imposibil ca o persoană vizată să își susțină cauza în această situație specială. 
Persoana vizată ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a obiecta; ulterior, operatorul 
poate demonstra motivele sale legitime obligatorii, care asigură legalitatea prelucrării.
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Amendamentul 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de 
alte informații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1532
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) litera (f), 
persoana vizată are dreptul de a se opune 
gratuit prelucrării datelor sale cu caracter 
personal în acest scop. Acest drept este 
explicit oferit persoanei vizate, într-un mod 
inteligibil, care să se poată distinge în mod 
clar de alte informații.

Or. de

Justificare

Bei einer Datenverarbeitung auf Grundlage der Abwägungsklausel in Art. 6 Abs. 1 f) ist zum 
Schutz der Belange des Betroffenen ein bedingungsloses Widerspruchsrecht notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die Weitergabe von Kundendaten an Dritte zu Werbezwecken. Die in 
Art. 19 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Re-gelung impliziert eine 



PE506.164v02-00 24/165 AM\929505RO.doc

RO

grundsätzliche Zulässigkeit der Datenweitergabe und Daten-nutzung zu Werbezwecken, die 
aus Verbraucher- und Datenschutzsicht kritisch beur-teilt wird und eine Absenkung des 
derzeit in Deutschland geltenden Datenschutzni-veaus zur Folge hätte.

Amendamentul 1533
Timothy Kirkhope

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune prelucrării datelor 
sale cu caracter personal în acest scop. 
Acest drept este oferit persoanei vizate, 
într-un mod clar și inteligibil, care să se 
poată distinge în mod clar de alte 
informații.

Or. en

Amendamentul 1534
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopuri de marketing direct necesită 
consimțământul explicit al persoanei 
vizate. Datele nu sunt transmise unor 
părți terțe. Retragerea consimțământului 
este posibilă în orice moment, în mod 
gratuit. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

Or. en
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Amendamentul 1535
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Atunci când prelucrarea sau intenția de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
are drept scop marketingul direct, persoana 
vizată are dreptul, în orice moment, fără 
nicio justificare suplimentară, de a se 
opune gratuit prelucrării datelor sale cu 
caracter personal în acest scop. Acest drept 
este explicit oferit persoanei vizate, într-un 
mod inteligibil, care să se poată distinge în 
mod clar de alte informații.

Or. en

Amendamentul 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopuri de marketing direct necesită 
consimțământul explicit al persoanei 
vizate. Datele nu sunt transmise unor 
părți terțe. Retragerea consimțământului 
este posibilă în orice moment, în mod 
gratuit. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar reduce în mod considerabil nivelul de protecție a datelor în domeniul 
marketingului direct în unele state membre.



PE506.164v02-00 26/165 AM\929505RO.doc

RO

Amendamentul 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

Acest drept include dreptul de a se opune 
colectării și utilizării datelor cu caracter 
personal obținute pe baza urmăririi online 
a preferințelor persoanei vizate sau a 
comportamentului pe site-uri de internet. 
În cazul în care o persoană vizată își 
exercită acest drept de a se opune prin 
mijloace tehnice, precum setarea unui 
program de navigare, operatorii și 
persoanele împuternicite de aceștia 
respectă această opoziție, în conformitate 
cu normele industriale tehnice și trebuie 
să obțină consimțământul persoanei 
vizate pentru a prelucra datele cu caracter 
personal obținute din urmărirea online în
scopuri de marketing. Consimțământul 
pentru urmărirea online permite 
urmărirea online permanentă, pe toate 
site-urile de internet, cu excepția cazului 
în care consimțământul este ulterior 
revocat de persoana vizată.

Or. en

Amendamentul 1538
Timothy Kirkhope
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1539
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul utilizează respectivele date cu 
caracter personal numai în scopuri 
istorice, statistice sau de cercetare ori, în 
funcție de opțiunea aleasă, le șterge.

Or. hu

Justificare

Din punct de vedere al seturilor de date statistice care formează baza diferitelor tendințe și 
studii, datele cu caracter personal vizate rămân relevante și în urma încetării relației dintre 
operator și persoana vizată. De exemplu: este posibil ca seturile de date istorice referitoare 
la utilizatorii serviciilor bancare să nu fie compilate dacă fiecare bancă șterge datele 
referitoare la clienți în momentul încetării relației lor de afaceri.

Amendamentul 1540
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3a), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatul (1), operatorul 
informează persoana vizată cu privire la 
motivele imperioase și legitime care îi 
justifică acțiunile în conformitate cu 
alineatul (1). În caz contrar, operatorul 
nu mai utilizează sau nu mai prelucrează 
sub nicio altă formă respectivele date cu 
caracter personal; în cazul în care există 
o opoziție în conformitate cu alineatul (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

Or. es

Amendamentul 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care datele sub 
pseudonim sunt prelucrate în temeiul 
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articolului 6 alineatul (1), persoana vizată 
are dreptul de a se opune gratuit 
prelucrării. Acest drept este oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de 
alte informații.

Or. en

Amendamentul 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care datele sub 
pseudonim sunt prelucrate în temeiul 
articolului 6 alineatul (1), persoana vizată 
are dreptul de a se opune gratuit 
prelucrării. Acest drept este oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de 
alte informații.

Or. en

Amendamentul 1544
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri bazate pe crearea de profiluri Măsuri bazate pe prelucrarea automată 

Or. en

Amendamentul 1545
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, 
situația sa economică, locul în care se 
află, sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a se 
opune aplicării unor măsuri care se 
bazează pe crearea de profiluri, astfel cum 
se prevede la articolul 4 alineatul (2).

Or. en

Justificare

O persoană vizată ar trebui să facă obiectul unei măsuri bazate pe crearea de profiluri numai 
dacă prelucrarea se bazează pe motive legate de prelucrarea legală și este însoțită de 
legislația comunitară sau a unui stat membru, care prevede, de asemenea, măsuri de 
protecție a intereselor legitime ale persoanei vizate. Fiecare persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a se opune să facă obiectul unor măsuri care se bazează pe crearea de profiluri.

Amendamentul 1546
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice asupra acesteia sau care o 
afectează în mod semnificativ și care se 
bazează pe prelucrarea automată menită să 
evalueze anumite aspecte personale privind 
această persoană fizică sau să analizeze ori 
să prevadă, în special, performanțele 
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prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. de

Justificare

Chiar și prelucrarea parțial automată și evaluarea datelor privind o anumită persoană 
implică riscul omiterii unor aspecte esențiale și, prin urmare, al dezavantajării, în mare 
măsură, a persoanei vizate.

Amendamentul 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce
efecte juridice privind această persoană
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a 
solicita să nu fie supusă unei măsuri care o 
afectează în mod negativ și care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor menită să evalueze, să analizeze ori 
să prevadă performanțele persoanei vizate
la locul de muncă, situația sa economică, 
locul în care se află, sănătatea, preferințele 
personale, încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. en

Justificare

Măsurile suplimentare și distincte pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin 
mijloace automate se justifică doar în cazurile în care produc efecte juridice adverse; orice 
altă creare de profiluri care constituie prelucrarea datelor cu caracter personal este o 
prelucrare normală supusă deja tuturor dispozițiilor regulamentului.
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Amendamentul 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică, prezentă în 
mediul online și în cel offline, are dreptul 
de a nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. en

Amendamentul 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a 
nu fi supusă prelucrării datelor cu 
caracter personal care produce efecte 
juridice negative privind această persoană 
vizată sau care o afectează în mod similar 
și care se bazează exclusiv pe prelucrarea 
automată menită să evalueze anumite 
aspecte personale privind această persoană
vizată sau să analizeze ori să prevadă, în 
special, performanțele persoanei vizate la 
locul de muncă, situația sa economică, 
locul în care se află, sănătatea, preferințele 
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încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

personale, încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. en

Amendamentul 1550
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce un 
efect juridic privind această persoană fizică 
sau care o afectează în mod semnificativ și 
care se bazează în mod exclusiv sau 
predominant pe prelucrarea automată 
menită să evalueze anumite aspecte 
personale privind această persoană fizică 
sau să analizeze ori să prevadă, în special, 
performanțele persoanei fizice la locul de 
muncă, situația sa economică, locul în care 
se află, sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau
comportamentul acesteia. Această 
prelucrare automată poate include 
aplicarea instrumentelor online de 
analiză, urmărirea comportamentului 
utilizatorului în vederea evaluării 
acestuia, crearea unor profiluri de 
mișcare prin aplicațiile pentru 
dispozitivele mobile sau crearea de 
profiluri personale de către rețelele 
sociale.

Or. en

Amendamentul 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează negativ în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. pl

Amendamentul 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod relevant
și care se bazează în principal pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. en
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Amendamentul 1553
Timothy Kirkhope

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care se bazează 
exclusiv pe prelucrarea automată menită să 
evalueze anumite aspecte personale privind 
această persoană fizică sau să analizeze ori 
să prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia, fără a aduce 
atingere formelor legale și legitime de 
creare de profiluri în scopuri comerciale 
sau în scopul prevenirii, anchetării sau 
urmăririi activității penale. 

Or. en

Amendamentul 1554
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care îi creează un dezavantaj pe 
plan juridic și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
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încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia.

Or. de

Amendamentul 1555
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, situația 
sa economică, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale,
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei decizii care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează negativ în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă performanțele persoanei fizice la 
locul de muncă, situația sa economică, 
locul în care se află, sănătatea, preferințele 
personale sau încrederea de care se bucură.

Or. en

Amendamentul 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Se bazează pe interesele legitime 
urmărite de operatorul de date.

Or. en

Amendamentul 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei măsuri de acest tip, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), numai 
dacă prelucrarea datelor:

eliminat

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când 
a fost acceptată cererea de încheiere sau 
de executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau
(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau
(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 1558
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei măsuri de acest tip, astfel cum 
se prevede la alineatul (1), numai dacă 

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei măsuri bazate pe crearea de 
profiluri numai dacă prelucrarea datelor:
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prelucrarea datelor:

Or. en

Amendamentul 1559
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei măsuri de acest tip, astfel cum 
se prevede la alineatul (1), numai dacă 
prelucrarea datelor:

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei decizii de acest tip, astfel cum 
se prevede la alineatul (1), numai dacă 
prelucrarea datelor:

Or. en

Amendamentul 1560
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când 
a fost acceptată cererea de încheiere sau 
de executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminare în conformitate cu amendamentele aduse articolului 20 alineatul (1) și alineatul (2) 
litera (c).
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Amendamentul 1561
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când 
a fost acceptată cererea de încheiere sau 
de executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

(a) este necesară pentru execuția unui 
contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru aplicarea măsurilor 
precontractuale adoptate la cererea 
persoanei vizate, cu condiția să fi fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

Or. en

Amendamentul 1562
Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

(a) este necesară în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

Or. en

Amendamentul 1563
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
inclusiv dreptul de a primi informații 
pertinente privind logica utilizată în 
crearea de profiluri și dreptul de a obține 
intervenție umană; sau

Or. en

Amendamentul 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost examinată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
inclusiv dreptul de a obține informațiile 
privind criteriile utilizate în crearea de 
profiluri și dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

Or. en

Amendamentul 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

(a) este necesară pentru încheierea sau 
executarea unui contract, atunci când a fost 
acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
inclusiv dreptul de a primi informații 
pertinente despre logica utilizată în 
crearea de profiluri și dreptul de a obține 
intervenție umană, inclusiv o explicație a 
deciziei luate în urma unei asemenea 
intervenții; sau

Or. en

Amendamentul 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană; sau

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană și modalitățile care permit 
persoanei vizate să își prezinte punctul de 
vedere; sau

Or. en

Amendamentul 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se interzice crearea de profiluri care 
are drept efect discriminarea împotriva 
persoanelor fizice pe baza originii rasiale 
sau etnice, a opiniilor politice, a religiei 
sau a convingerilor, a apartenenței 
sindicale, a orientării sexuale sau a 
identității de gen sau care are drept 
rezultat măsuri ce au astfel de efecte. 
Crearea de profiluri în contextul ocupării 
forței de muncă este interzisă, inclusiv în 
practica trecerii anumitor angajați pe o 
listă neagră;

Or. en

Amendamentul 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se bazează pe date sub pseudonim;

Or. en

Amendamentul 1569
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) crearea de profiluri nu este folosită 
pentru identificarea sau individualizarea 
copiilor;

Or. en
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Amendamentul 1570
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminare în conformitate cu amendamentele aduse articolului 20 alineatul (1) și alineatul (2) 
litera (c).

Amendamentul 1571
Joanna Senyszyn

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate;
sau

(b) este autorizată în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care protejează interesele legitime ale 
persoanei vizate și protejează împotriva 
unei posibile discriminări care ar decurge 
din măsurile descrise la alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1572
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

(b) este autorizată în mod expres printr-un 
temei legal, care prevede, de asemenea, 
măsuri corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

Or. en

Amendamentul 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

(b) este autorizată de legislația Uniunii sau 
a unui stat membru, care prevede, de 
asemenea, măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate și a drepturilor 
fundamentale, inclusiv a dreptului la 
nediscriminare; sau

Or. en

Amendamentul 1574
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

(b) este necesară pentru a respecta
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

Or. en
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Amendamentul 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate; 
sau

(b) este autorizată în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care protejează interesele legitime ale 
persoanei vizate și protejează împotriva 
unei posibile discriminări care ar decurge 
din măsurile descrise la alineatul (1); sau

Or. en

Amendamentul 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate;
sau

(b) este autorizată de legislația Uniunii sau 
a unui stat membru, care prevede, de 
asemenea, măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate; sau

Or. pl

Amendamentul 1577
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
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prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o protecție 
eficace împotriva unei posibile 
discriminări care ar decurge din măsurile 
descrise la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1578
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) se bazează pe motivele prevăzute la 
articolul 6 din prezentul regulament și 
este însoțită de legislația Uniunii sau a 
unui stat membru, care prevede, de 
asemenea, măsuri corespunzătoare pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate.

Or. en

Justificare

O persoană vizată ar trebui să facă obiectul unei măsuri bazate pe crearea de profiluri numai 
dacă prelucrarea se bazează pe motive legate de prelucrarea legală și este însoțită de 
legislația comunitară sau a unui stat membru, care prevede, de asemenea, măsuri de 
protecție a intereselor legitime ale persoanei vizate. Fiecare persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a se opune să facă obiectul unor măsuri care se bazează pe crearea de profiluri.

Amendamentul 1579
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) este legitimă în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(f) din 
prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 1580
Joanna Senyszyn

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o protecție 
eficace împotriva unei posibile 
discriminări care ar decurge din măsurile 
descrise la alineatul (10).

Or. en

Amendamentul 1581
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv pe posibilitatea 
revocării consimțământului în orice 
moment și pe o protecție eficace împotriva 
unei posibile discriminări care ar decurge 
din măsurile descrise la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare. Operatorul trebuie să 
pună în aplicare măsuri eficiente de 
protecție împotriva unei posibile 
discriminări care ar decurge din măsurile 
descrise la alineatul (1). Aceste măsuri 
trebuie să se bazeze pe proceduri 
statistico-matematice recunoscute din 
punct de vedere științific.

Or. en

Amendamentul 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare.

(c) se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și a unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv pe o protecție 
eficace împotriva unei posibile 
discriminări care ar decurge din măsurile 
descrise la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1584
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se efectuează în scopul monitorizării 
și al preîntâmpinării fraudelor; sau
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Or. en

Amendamentul 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se limitează la datele sub pseudonim. 
Aceste date sub pseudonim nu trebuie să 
fie comparate cu datele referitoare la 
purtătorul de pseudonim. Articolul 19 
alineatul (3a) se aplică în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din legea germană privind telemedia, care 
încurajează punerea datelor sub pseudonim și oferă un cadru legislativ clar pentru crearea 
de profiluri, printre altele, în domeniul publicității și al cercetării de piață.

Amendamentul 1586
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se efectuează în temeiul unei 
suspiciuni bine întemeiate privind 
comiterea unei infracțiuni împotriva 
operatorului; sau

Or. en

Amendamentul 1587
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) se efectuează în scopul evaluării 
riscului și a solvabilității, al asigurării 
siguranței și fiabilității serviciilor 
furnizate de operator; sau

Or. en

Amendamentul 1588
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) este necesară pentru a urmări 
interesul legitim al operatorului, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
litera (ja); sau

Or. en

Amendamentul 1589
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) este necesară pentru îndeplinirea 
unei sarcini de interes public sau care 
rezultă din exercitarea autorității publice 
cu care este învestit operatorul sau terțul 
căruia îi sunt comunicate datele cu 
caracter personal; sau

Or. en
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Amendamentul 1590
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cf) este necesară în scopul intereselor 
legitime urmărite de operator sau de terțul 
ori terții cărora le sunt divulgate 
profilurile sau datele, cu excepția cazului 
în care aceste interese sunt depășite de 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei vizate; sau

Or. en

Amendamentul 1591
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera cg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cg) este necesară în interesul vital al 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se interzice întotdeauna crearea de 
profiluri care are drept efect direct sau 
indirect discriminarea persoanelor fizice 
pe baza originii rasiale sau etnice, a 
statutului socioeconomic, a opiniilor 
politice, a religiei sau a convingerilor, a 
apartenenței și activităților sindicale, a 
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orientării sexuale sau a identității de gen 
sau care are drept rezultat măsuri ce au 
astfel de efecte. Este întotdeauna interzisă 
crearea de profiluri în contextul ocupării 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În contextul ocupării forței de 
muncă, este interzisă prelucrarea sau 
utilizarea datelor în scopul supravegherii 
permanente a angajaților sau al creării de 
profiluri, al elaborării și difuzării de liste 
negre ale angajaților sau al controlului 
performanței sau comportamentului, sau 
al pregătirii unei concedieri din motive 
medicale; datele candidaților pentru un 
loc de muncă se bucură de aceeași 
protecție.

Or. fr

Amendamentul 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 

eliminat
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articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1595
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nici nu include, nici nu 
generează date cuprinse în categoriile 
speciale de date cu caracter personal la care 
se face referire la articolul 9, fără a aduce 
atingere excepțiilor enumerate la 
articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1596
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează pe categoriile 
speciale de date cu caracter personal la care 
se face referire la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1597
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

(3) Crearea de profiluri referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează pe categoriile 
speciale de date cu caracter personal la care 
se face referire la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9, cu excepția cazului în care 
persoana vizată și-a dat consimțământul.

Or. en

Amendamentul 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
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persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

persoană fizică nu se bazează în principal
pe categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

Or. en

Amendamentul 1600
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se interzice crearea de profiluri pe 
baza originii rasiale sau etnice, a opiniilor 
politice, a religiei sau a convingerilor, a 
apartenenței sindicale, a orientării 
sexuale sau a identității de gen, care are 
un efect negativ asupra persoanelor fizice.

Or. en

Amendamentul 1601
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere altor dispoziții 
din dreptul penal al Uniunii Europene 
și/sau al statelor membre, este interzisă 
prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal în scopul creării unui 
profil de circulație.

Or. de

Justificare

Cu excepția cazului în care este impusă de dreptul penal, îndeosebi dacă persoana vizată nu 
și-a dat consimțământul explicit în acest scop, prelucrarea sau colaționarea de date cu 



PE506.164v02-00 56/165 AM\929505RO.doc

RO

caracter personal astfel încât să fie creat un profil de circulație al persoanei vizate trebuie 
interzisă.

Amendamentul 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Datele legate de ratingul de credit 
și/sau procedurile de creare de profiluri în 
contextul încheierii de contracte pot fi 
folosite numai dacă poate fi demonstrată 
existența unui grad ridicat de risc de 
incapacitate a îndeplinirii obligațiilor.
În cazul anticipării riscului de 
incapacitate a îndeplinirii obligațiilor, pot 
fi folosite numai datele cu caracter 
personal care sunt cu adevărat relevante 
pentru ratingul de credit al persoanei, 
precum probleme legate de efectuarea 
plăților sau insolvabilitatea.
În cazul în care sunt folosite metode de 
punctare, acestea trebuie să conducă la 
concluzii neechivoce din punct de vedere 
științific.
Furnizorul și solicitantul datelor legate de 
ratingul de credit trebuie să acționeze 
într-un mod transparent. Consumatorii ar 
trebui informați cu privire la datele 
folosite, la aplicarea metodelor de 
punctare etc. Datele legate de ratingul de 
credit trebuie să fie corecte și actualizate.
Datele privind sănătatea nu pot fi utilizate 
în scopul punctării.

Or. de

Amendamentul 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În orice caz, conform alineatului (1), 
copiii nu ar trebui să facă obiectul 
măsurilor privind crearea de profiluri.

Or. en

Amendamentul 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să 
le furnizeze în temeiul articolului 14 
includ informații despre existența 
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
precum și despre efectele preconizate ale 
acestei prelucrări asupra persoanei vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1605
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2),
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1), precum și 
despre efectele preconizate ale acestei

(4) Informațiile pe care operatorul trebuie 
să le furnizeze în temeiul articolului 14 
includ informații despre existența 
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
precum și despre efectele preconizate ale 
acestei prelucrări asupra persoanei vizate, 
dar și rezultatul analizei riscurilor 
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prelucrări asupra persoanei vizate. implicate de protecția datelor menționată 
la articolul 33 în ceea ce privește 
persoana vizată.

Or. en

Justificare

Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la riscurile prelucrării datelor.

Amendamentul 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

. (3a) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menită să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la 
articolul 9.

Or. es

Amendamentul 1607
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să 
le furnizeze în temeiul articolului 14 
includ informații despre existența 
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
precum și despre efectele preconizate ale 
acestei prelucrări asupra persoanei vizate.

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
fiecare operator notifică persoana vizată 
în mod separat, fără întârziere, cu privire 
la existența prelucrării, pentru măsuri de 
tipul celei la care se face referire la 
alineatul (1), precum și la efectele 
preconizate ale acestei prelucrări asupra 
persoanei vizate.
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Or. de

Justificare

În cazul creării de profiluri, este introdusă o cerință de notificare separată pentru operatorii 
de date care sunt, direct și indirect, responsabili pentru operare.

Amendamentul 1608
Timothy Kirkhope

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1), precum și 
despre efectele preconizate ale acestei 
prelucrări asupra persoanei vizate.

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1), precum și 
despre efectele preconizate ale acestei 
prelucrări asupra persoanei vizate.

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolelor 14 și 15
includ informații despre existența 
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
inclusiv criteriile pentru prelucrarea în 
cauză, precum și despre efectele 
preconizate ale acestei prelucrări asupra 
persoanei vizate.

Or. en
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Amendamentul 1610
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1), precum și 
despre efectele preconizate ale acestei 
prelucrări asupra persoanei vizate.

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o decizie de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența prelucrării, 
pentru o măsură de tipul celei la care se 
face referire la alineatul (1), precum și 
despre efectele preconizate ale acestei 
prelucrări asupra persoanei vizate.

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să le 
furnizeze în temeiul articolului 14 includ 
informații despre existența unei măsuri de 
tipul celei la care se face referire la 
alineatul (1), informații pertinente despre 
logica utilizată, precum și despre efectele 
preconizate ale acestei prelucrări asupra 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1612
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la 

eliminat
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alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1615
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1617
Sophia in 't Veld
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la 
alineatul (2).

(5) Comitetului european pentru protecția 
datelor îi este încredințată sarcina 
detalierii criteriilor și a cerințelor aferente 
măsurilor corespunzătoare pentru 
protejarea drepturilor fundamentale în 
relație cu dispozițiile prezentului articol și 
a intereselor legitime ale persoanei vizate 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul unui minor, crearea de 
profiluri este întotdeauna interzisă, 
indiferent de posibilul consimțământ dat 
de părintele sau de reprezentantul legal al 
minorului.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei menționează numai interdicția referitoare la crearea de profiluri în 
cazul unui minor, menționată la considerentul 58. Prin integrarea acestei interdicții în corpul 
articolului, aceasta va dobândi forță obligatorie.

Amendamentul 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Restricții Extinderi și restricții

Or. de

Amendamentul 1620
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la 
articolele 11-20 și la articolul 32, atunci 
când o astfel de restricție constituie o 
măsură necesară și proporțională într-o 
societate democratică pentru a:

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge sau extinde printr-
o măsură legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la articolele 11-19
și la articolul 32, atunci când o astfel de 
restricție sau extindere constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică pentru a:

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv justificabil care să oblige statele membre să limiteze numai anumite 
obligații și drepturi.

Amendamentul 1621
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la
articolele 11-20 și la articolul 32, atunci 

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (c)-(e), la
articolele 11-13 și 15-19, la articolul 20 
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când o astfel de restricție constituie o 
măsură necesară și proporțională într-o 
societate democratică pentru a:

alineatele (1), (2) și (4) și la articolul 32, 
cu condiția ca aceasta să îndeplinească 
un obiectiv clar definit de interes public, 
să respecte esența dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal, să fie 
proporțională cu scopul legitim urmărit și 
să respecte drepturile fundamentale și 
interesele persoanei vizate pentru a:

Or. en

Amendamentul 1622
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la 
articolele 11-20 și la articolul 32, atunci 
când o astfel de restricție constituie o
măsură necesară și proporțională într-o 
societate democratică pentru a:

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la
articolele 11-20 și la articolul 32, atunci 
când o astfel de restricție constituie o 
măsură necesară și proporțională într-o 
societate democratică pentru a:

Or. en

Amendamentul 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la articolele 11-20
și la articolul 32, atunci când o astfel de 
restricție constituie o măsură necesară și 

(1) Legislația Uniunii poate restrânge 
printr-o măsură legislativă domeniul de 
aplicare a obligațiilor și a drepturilor 
prevăzute la articolul 5 literele (a)-(e), la 
articolele 11-20 și la articolul 32, atunci 
când o astfel de restricție constituie o 
măsură necesară și proporțională într-o 
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proporțională într-o societate democratică 
pentru a:

societate democratică pentru a:

Or. en

Justificare

Pe cât posibil, interesele celorlalți ar trebui incluse în textul prezentului regulament. 
Principiile de bază de la articolul 5 nu ar trebui depășite de alte legi, însă pot fi specificate în 
plus în aceste legi.

Amendamentul 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge printr-o măsură 
legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la articolele 
11-20 și la articolul 32, atunci când o astfel 
de restricție constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică 
pentru a:

(1) Legislația Uniunii sau a statului 
membru poate restrânge sau extinde printr-
o măsură legislativă domeniul de aplicare a 
obligațiilor și a drepturilor prevăzute la 
articolul 5 literele (a)-(e), la 
articolele 11-20 și la articolul 32, atunci 
când o astfel de restricție sau extindere 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică 
pentru a:

Or. de

Justificare

Pentru a consolida protecția datelor cu caracter personal în Europa, articolul 21 ar trebui să 
permită nu numai restricții, ci și extinderi ale drepturilor și obligațiilor. Spre exemplu, legea 
germană privind protecția datelor prevede drepturi mai extinse la informare, de exemplu, în 
ceea ce privește agențiile de rating de credit și marketingul direct.

Amendamentul 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Actorii de pe piața forței de muncă 
pot restrânge printr-o măsură legislativă 
domeniul de aplicare a obligațiilor și a 
drepturilor prevăzute la articolul 5 
literele (a)-(e), la articolele 11-20 și la 
articolul 32, atunci când o astfel de 
restricție a fost convenită prin contracte 
colective naționale pentru a constitui o 
măsură necesară și proporțională.

Or. en

Justificare

Piața forței de muncă este reglementată foarte diferit în diversele state membre. Unele state 
membre au o tradiție în materie de legislație, iar altele au un grad ridicat de reglementare 
care provine din contractele colective de pe piața forței de muncă.

Amendamentul 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigura securitatea statului;

Or. de

Justificare

Adăugarea literelor (aa) și (ab) este necesară pentru a asigura alinierea între articolul 21 și 
norma existentă de la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ab (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) asigura apărarea;

Or. de

Justificare

Adăugarea literelor (aa) și (ab) este necesară pentru a asigura alinierea între articolul 21 și 
norma existentă de la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 1628
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigura securitatea statului;

Or. en

Amendamentul 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigura prevenirea, cercetarea, 
depistarea și urmărirea în justiție a 
infracțiunilor;

(b) asigura prevenirea, cercetarea, 
depistarea și urmărirea în justiție a 
infracțiunilor specifice;

Or. en

Amendamentul 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) asigura protecție în cazurile în care 
sunt folosite date sub pseudonim;

Or. de

Justificare

Adăugarea literelor (aa) și (ab) este necesară pentru a asigura alinierea între articolul 21 și 
norma existentă de la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 1631
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) asigura securitatea statului;

Or. en

Justificare

Deși securitatea națională nu este reglementată de dreptul Uniunii, este necesară clarificarea 
faptului că operatorii de date nu încalcă regulamentul atunci când restricționează dreptul 
persoanelor vizate în interesul securității naționale.

Amendamentul 1632
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale 
Uniunii Europene sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, inclusiv în domeniile 
monetar, bugetar și fiscal, precum și 
stabilitatea și integritatea pieței;

(c) un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;
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Or. en

Justificare

„Alte interese publice” este un termen prea amplu și implică riscul creării unei lacune 
juridice.

Amendamentul 1633
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

(c) proteja alte interese publice 
substanțiale ale Uniunii Europene sau ale 
unui stat membru, în special în relație cu 
aspecte importante din domeniile monetar, 
bugetar și fiscal;

Or. en

Amendamentul 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, cum 
ar fi un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

Or. en

Amendamentul 1635
Timothy Kirkhope
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în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru;

Or. en

Amendamentul 1636
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal;

Or. en

Amendamentul 1637
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
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important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

important al Uniunii sau al unui stat 
membru;

Or. en

Justificare

Interesul public al Uniunii sau al unui stat membru nu ar trebui limitat la interesele 
economice și financiare.

Amendamentul 1638
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigura prevenirea, investigarea, 
detectarea și punerea sub urmărire a 
încălcării eticii în cazul profesiunilor 
reglementate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1639
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigura protecția relațiilor 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 1640
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigura funcția de monitorizare, 
inspectare sau reglementare legată, chiar 
și ocazional, de exercitarea autorității 
publice în cazurile menționate la 
literele (a), (b),(c) și (d);

eliminat

Or. en

Amendamentul 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigura funcția de monitorizare, 
inspectare sau reglementare legată, chiar și 
ocazional, de exercitarea autorității 
publice în cazurile menționate la 
literele (a), (b),(c) și (d);

(e) asigura funcția de monitorizare, 
inspectare sau reglementare în cadrul 
exercitării autorității publice competente
în cazurile menționate la literele (a), (b),(c) 
și (d);

Or. en

Amendamentul 1642
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asigura protecția persoanei vizate sau 
a drepturilor și libertăților altora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1643
Sarah Ludford
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) asigura privilegiul juridic profesional 
și confidențialitatea dintre avocat și client.

Or. en

Justificare

Privilegiul juridic profesional și confidențialitatea dintre avocat și client sunt principii 
consacrate care susțin administrarea justiției.

Amendamentul 1644
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) trebuie să fie 
necesară și proporțională în societatea 
informațională și să conțină dispoziții 
specifice, cel puțin în ceea ce privește:

(a) obiectivele care trebuie avute în vedere 
în cadrul procesului de prelucrare;
(b) stabilirea operatorului;
(c) scopurile specifice și mijloacele de 
prelucrare;
(d) categoriile de persoane autorizate 
pentru prelucrarea datelor;
(e) procedura de urmat pentru procesul de 
prelucrare;
(f) garanțiile pentru prevenirea 
abuzurilor;
(g) dreptul persoanelor vizate de a fi 
informate despre restricții.



AM\929505RO.doc 75/165 PE506.164v02-00

RO

Or. hu

Justificare

Ar trebui, de asemenea, ca societatea informațională să fie legitimizată la acest nivel, ca 
factor care există și funcționează. Prelucrarea datelor este inseparabil legată de societatea 
informațională, dat fiind că aceste date conțin informații.

Amendamentul 1645
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și 
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) respectă 
standardul necesității și al 
proporționalității în conformitate cu 
articolul 1 și conține dispoziții specifice, 
cel puțin în ceea ce privește scopurile care 
trebuie avute în vedere în cadrul procesului 
de prelucrare și stabilirea operatorului.

Or. en

Amendamentul 1646
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și 
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește scopurile care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și 
stabilirea operatorului.

Or. de
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Amendamentul 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și 
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) respectă 
standardul necesității și al 
proporționalității în conformitate cu 
articolul 1 și conține dispoziții specifice, 
cel puțin în ceea ce privește scopurile care 
trebuie avute în vedere în cadrul procesului 
de prelucrare și stabilirea operatorului.

Or. en

Amendamentul 1648
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) trebuie să fie 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică și să conțină dispoziții 
specifice, cel puțin în ceea ce privește:

(a) obiectivele care trebuie avute în vedere 
în cadrul procesului de prelucrare;
(b) stabilirea operatorului;
(c) scopurile specifice și mijloacele de 
prelucrare;
(d) categoriile de persoane autorizate 
pentru prelucrarea datelor;
(e) procedura de urmat pentru procesul de 
prelucrare;
(f) garanțiile pentru prevenirea 
abuzurilor;
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(g) dreptul persoanelor vizate de a fi 
informate despre restricții.

Or. en

Amendamentul 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și 
stabilirea operatorului.

(2) Orice măsură legislativă menționată la 
alineatul (1) conține dispoziții specifice în 
ceea ce privește obiectivele care trebuie 
avute în vedere în cadrul procesului de 
prelucrare, categoriile de date cu caracter 
personal prelucrate, mijloacele specifice și 
scopurile prelucrării, categoriile de 
persoane îndreptățite să prelucreze datele, 
desemnarea operatorului și garanțiile 
împotriva accesului sau a transferului 
ilegal de date.

Or. en

Amendamentul 1650
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 11-20 nu se aplică în cazul 
în care prelucrarea datelor cu caracter
personal este necesară pentru a permite 
operatorului să respecte alte obligații 
juridice, de reglementare și profesionale, 
în special în ceea ce privește prevenirea 
spălării banilor și/sau finanțarea 
terorismului.

Or. en
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Amendamentul 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsurile legislative menționate la 
alineatul (1) nu permit operatorilor privați 
să păstreze date în plus față de cele strict 
necesare pentru scopul inițial și nici nu 
impun obligații în acest sens.

Or. en

Amendamentul 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice astfel de măsuri legislative 
conțin cerințe referitoare la informarea 
persoanei vizate cu privire la 
restricționarea dreptului acesteia și la 
posibilitatea de a obține acces indirect, 
prin intermediul autorității naționale de 
supraveghere a protecției datelor.

Or. en

Amendamentul 1653
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea operatorului Responsabilitatea și răspunderea
operatorului
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Or. en

Amendamentul 1654
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate având în vedere 
tehnologiile de ultimă generație, pentru a 
garanta și a putea demonstra că prelucrarea 
datelor cu caracter personal se efectuează 
în conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1655
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra, într-un mod 
transparent, că prelucrarea datelor cu 
caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament. 
Răspunderea va fi întotdeauna de partea 
conducerii.

Or. en

Amendamentul 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul poate să adopte politici și să 
pună în aplicare măsuri adecvate pentru a 
garanta și a putea demonstra că prelucrarea 
datelor cu caracter personal se efectuează 
în conformitate cu prezentul regulament.

Or. es

Amendamentul 1657
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul adoptă politici 
corespunzătoare și pune în aplicare măsuri 
adecvate pentru a garanta și a putea 
demonstra că prelucrarea datelor cu 
caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Acest amendament permite o abordare bazată pe riscuri.

Amendamentul 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea
datelor cu caracter personal se efectuează 
în conformitate cu prezentul regulament.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii, natura procedurii de prelucrare a 
datelor cu caracter personal și tipul 
organizației, atât la momentul stabilirii 
mijloacelor de prelucrare, cât și pe 
parcursul prelucrării propriu-zise, ar 
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trebui puse în aplicare măsuri și proceduri 
tehnice și organizatorice adecvate, astfel 
încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prezentului regulament și să 
asigure protecția drepturilor persoanei 
vizate.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să prevadă suficientă flexibilitate pentru a permite diferitor
organizații să pună în aplicare cele mai eficiente măsuri tehnice și organizatorice, adecvate 
pentru natura și structura fiecărei organizații respective.

Amendamentul 1659
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu principiile protecției 
datelor prevăzute în prezentul regulament, 
precum și că este obținut rezultatul 
așteptat pentru persoanele vizate.

Or. en

Amendamentul 1660
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea

(1) Având în vedere natura datelor cu 
caracter personal supuse prelucrării, tipul 
organizației în cauză și stadiul actual al 
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datelor cu caracter personal se efectuează 
în conformitate cu prezentul regulament.

tehnicii, operatorul și persoana 
împuternicită de acesta pun în aplicare, 
atât la momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice 
și organizatorice adecvate și 
demonstrabile, precum și programe 
corespunzătoare privind 
confidențialitatea, care asigură faptul că 
prelucrarea îndeplinește cerințele 
prezentului regulament, dar și protecția 
drepturilor persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1661
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
că prelucrarea datelor cu caracter personal 
se efectuează în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. de

Amendamentul 1662
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament.

(1) Operatorul adoptă politici și pune în 
aplicare măsuri adecvate pentru a garanta 
și a putea demonstra că prelucrarea datelor 
cu caracter personal se efectuează în 
conformitate cu prezentul regulament. 
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Aceste măsuri sunt proporționale cu 
dimensiunea operatorului, cu natura 
datelor prelucrate și cu impactul acestei 
prelucrări asupra persoanelor vizate.

Or. it

Justificare

Prezentul amendament vizează să confirme relevanța principiului responsabilității 
întreprinderilor în ceea ce privește asigurarea protecției datelor cu caracter personal, fără a 
crea o birocrație excesivă, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La cererea autorității competente de 
protecție a datelor, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator 
demonstrează existența măsurilor tehnice 
și organizatorice.

Or. en

Amendamentul 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Un grup de întreprinderi poate aplica 
măsuri tehnice și organizatorice comune 
pentru a-și îndeplini obligațiile care 
decurg din regulament.

Or. en
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Amendamentul 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
unei persoane fizice care prelucrează date 
cu caracter personal fără un interes 
comercial.

Or. en

Amendamentul 1666
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind în special:

eliminat

(a) păstrarea documentației, în 
conformitate cu articolul 28;
(b) punerea în aplicare a cerințelor 
privind securitatea datelor prevăzute la 
articolul 30;
(c) efectuarea unei evaluări a impactului 
privind protecția datelor, în conformitate 
cu articolul 33;

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, 
în conformitate cu articolul 34 
alineatele (1) și (2);
(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Acest alineat nu are nicio valoare adăugată și nu menționează toate obligațiile impuse de 
regulament. Este suficient să se afirme faptul că operatorul trebuie să adopte politici și să 
pună în aplicare măsuri adecvate pentru a garanta și a putea demonstra că prelucrarea 
datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind în special:

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind, în situațiile și în conformitate cu 
normele stabilite în prezentul capitol:

Or. es

Amendamentul 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind în special:

(2) Astfel de măsuri includ, fără a se 
limita la:

Or. en

Amendamentul 1669
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) (2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot 
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cuprind în special: include măsuri precum:

Or. en

Amendamentul 1670
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
cuprind în special:

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
includ, dar nu se limitează la:

Or. en

Amendamentul 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrarea documentației, în 
conformitate cu articolul 28;

(a) supravegherea gestionării 
independente a prelucrării datelor cu 
caracter personal pentru a asigura 
existența și eficacitatea măsurilor tehnice 
și organizatorice;

Or. en

Amendamentul 1672
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) păstrarea documentației, în
conformitate cu articolul 28;

(a) supravegherea gestionării prelucrării 
datelor cu caracter personal pentru a 
asigura existența, punerea în aplicare și 
eficacitatea măsurilor tehnice și 
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organizatorice menționate la 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea în aplicare a cerințelor privind 
securitatea datelor prevăzute la 
articolul 30;

(b) punerea în aplicare a unui sistem de 
control al gestionării, inclusiv atribuirea 
responsabilităților, formarea personalului 
și furnizarea de instrucțiuni adecvate;

Or. en

Amendamentul 1674
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea în aplicare a cerințelor 
privind securitatea datelor prevăzute la 
articolul 30;

(b) existența unor politici, instrucțiuni sau 
alte orientări adecvate pentru a dirija 
prelucrarea datelor, în vederea 
conformării cu prezentul regulament, 
precum și a unor proceduri și mijloace de 
executare pentru a asigura eficiența 
acestor politici, instrucțiuni sau orientări;

Or. en

Amendamentul 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) efectuarea unei evaluări a impactului 
privind protecția datelor, în conformitate 
cu articolul 33;

(c) existența unor politici, instrucțiuni sau 
alte orientări adecvate pentru a dirija 
prelucrarea datelor, necesare în vederea 
conformării cu regulamentul, precum și a 
unor proceduri și mijloace de executare 
pentru a asigura eficiența acestor 
orientări;

Or. en

Amendamentul 1676
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) efectuarea unei evaluări a impactului 
privind protecția datelor, în conformitate 
cu articolul 33;

(c) existența unor proceduri și planuri 
adecvate pentru a asigura conformitatea 
cu prezentul regulament și a aborda 
prelucrarea potențial riscantă a datelor cu 
caracter personal înainte de începerea 
prelucrării;

Or. en

Amendamentul 1677
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, 
în conformitate cu articolul 34 
alineatele (1) și (2);

(d) existența unei documentații 
corespunzătoare de prelucrare a datelor 
pentru a permite respectarea obligațiilor 
care decurg din prezentul regulament;

Or. en
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Amendamentul 1678
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 34 alineatele (1) 
și (2);

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă a autorității de 
supraveghere, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Având în vedere eliminarea articolului 34 alineatul (2), trimiterea la consultarea prealabilă a 
fost eliminată.

Amendamentul 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, 
în conformitate cu articolul 34 
alineatele (1) și (2);

(d) existența unor proceduri adecvate de 
planificare pentru a asigura 
conformitatea și a aborda prelucrarea 
potențial riscantă a datelor cu caracter 
personal înainte de începerea prelucrării;

Or. en

Amendamentul 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1).

(e) existența unei documentații 
corespunzătoare de prelucrare a datelor 
pentru a permite respectarea obligațiilor 
care decurg din regulament.

Or. en

Amendamentul 1681
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1).

(e) existența unui responsabil cu protecția 
datelor, astfel cum se prevede la 
articolul 4, sau a altor membri de 
personal, susținuți cu resurse adecvate 
pentru a supraveghea punerea în aplicare 
a măsurilor stabilite la prezentul articol și 
a monitoriza respectarea prezentului 
regulament. Se asigură o independență 
organizatorică suficientă pentru 
responsabilul cu protecția datelor sau 
pentru ceilalți membri de personal.

Or. en

Amendamentul 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1).

(e) desemnarea unui responsabil cu 
protecția datelor, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1) sau obligativitatea 
și menținerea unei certificări în 
conformitate cu politicile de certificare 
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definite de Comisie.

Or. es

Amendamentul 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) existența unei organizații de protecție 
a datelor calificate în mod corespunzător 
sau a unui responsabil cu protecția 
datelor susținuți cu resurse adecvate 
pentru a supraveghea punerea în aplicare 
a măsurilor definite la prezentul articol și 
a monitoriza respectarea prezentului 
regulament, având în vedere îndeosebi 
garantarea independenței organizatorice 
a unui astfel de responsabil cu protecția 
datelor sau a organizației de protecție a 
datelor pentru a preveni conflictele de 
interes inadecvate. O astfel de funcție 
poate fi îndeplinită prin intermediul unui 
contract de servicii.

Or. en

Amendamentul 1684
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) existența conștientizării 
corespunzătoare și a formării 
personalului care participă la prelucrarea 
datelor și la procesul decizional conex.

Or. en
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Amendamentul 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) existența conștientizării 
corespunzătoare și a formării 
personalului care participă la prelucrarea 
datelor și la procesul decizional conex, în 
contextul obligațiilor care decurg din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1686
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) păstrarea documentației, în conformitate 
cu articolul 28;

(a) păstrarea documentației, în 
conformitate cu articolul 14;

Or. de

Amendamentul 1687
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1688
Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi 
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

eliminat

Or. it

Justificare

Această dispoziție pare a plasa o mare povară pe umerii operatorilor și ar trebui echilibrată 
cu criteriile privind responsabilitatea, care sunt proporționale cu dimensiunea operatorului, 
cu natura datelor prelucrate și cu impactul acestei prelucrări.

Amendamentul 1689
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor.

Or. en
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Amendamentul 1690
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de auditori 
interni sau externi independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatul (1). Dacă 
se dovedește a fi proporțională, această 
verificare poate fi efectuată de auditori 
interni sau externi independenți.

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării alineatului (2).

Amendamentul 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de auditori 
interni sau externi independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională 
și există un grad ridicat de risc, această 
verificare este efectuată de auditori interni 
sau externi independenți.

Or. es

Amendamentul 1692
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

(3) Operatorul este în măsură să 
demonstreze eficacitatea măsurilor 
menționate la alineatele (1) și (2). Dacă se 
dovedește a fi proporțională, aceasta este
verificată de auditori interni sau externi 
independenți. O certificare în conformitate 
cu articolul 39 este considerată o 
verificare adecvată.

Or. en

Justificare

Înlocuiește AM 173 al raportorului, adăugând o clarificare potrivit căreia o certificare a 
protecției datelor sau un sigiliu sunt valide pentru verificarea conformității operatorului. 
Acest fapt creează un stimulent în direcția utilizării acestor sigilii și pentru persoanele 
împuternicite de către operatori și, în schimb, reduce la minimum obligațiile de verificare ale 
operatorului.

Amendamentul 1693
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de auditori 
interni sau externi independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
adecvate pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare este
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

Or. en

Justificare

Permite o abordare bazată pe riscuri.

Amendamentul 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de auditori 
interni sau externi independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare poate fi efectuată de 
auditori interni sau externi independenți.

Or. en

Amendamentul 1695
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2).

Or. en

Amendamentul 1696
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 

(3) Operatorul este în măsură să 
demonstreze eficacitatea măsurilor 
menționate la alineatele (1) și (2) Dacă se 
dovedește a fi proporțională, aceasta este
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proporțională, această verificare va fi
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

verificată de auditori interni sau externi 
independenți.

Or. en

Amendamentul 1697
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2). Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

(3) La cererea autorității competente de 
protecție a datelor, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator 
demonstrează existența măsurilor tehnice 
și organizatorice, în conformitate cu cele 
menționate la alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) 
și (2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de auditori 
interni sau externi independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea caracterului 
adecvat și a eficacității măsurilor 
menționate la alineatele (1) și (2). Dacă se 
dovedește a fi proporțională, această 
verificare este efectuată de auditori interni 
sau externi independenți. Operatorul 
publică periodic rapoarte ale activității 
sale în conformitate cu prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 1699
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1700
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

eliminat

Or. en
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Justificare

În acest caz nu sunt necesare competențe delegate.

Amendamentul 1701
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 

eliminat
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alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. es

Amendamentul 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1704
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 

eliminat
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verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1705
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru verificare 
și mecanismele de audit menționate la 
alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul (3), 
și în scopul de a prevedea măsuri specifice 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

(4) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii condițiilor
pentru verificare și a mecanismelor de 
audit menționate la alineatul (3) și a 
criteriilor de proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru microîntreprinderi 
și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 1706
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 

(4) Un grup de întreprinderi poate aplica 
măsuri tehnice și organizatorice comune 
pentru a-și îndeplini obligațiile care 
decurg din prezentul regulament.



PE506.164v02-00 102/165 AM\929505RO.doc

RO

la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la 
alineatul (3), și în scopul de a prevedea 
măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie suficientă respectarea obligațiilor care decurg din prezentul regulament, fără 
a limita măsurile disponibile în acest scop; cele mai eficiente mijloace și măsuri de atingere a 
obiectivelor și de respectare a obligațiilor din prezentul regulament ar trebui lăsate la 
latitudinea operatorilor și a persoanelor împuternicite de aceștia, câtă vreme acestea sunt 
adecvate, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se derulează, în mod demonstrabil, 
într-o manieră care respectă prezentul regulament.

Amendamentul 1707
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta poate stabili sediul 
principal în conformitate cu articolul 4 în 
unul dintre statele membre, în special în 
cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta deține sedii în mai 
multe state membre.

Or. en

Amendamentul 1708
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Sediul principal, desemnat în 
conformitate cu articolul 4 primul 
paragraf punctul 13 este responsabil față 
de autoritatea de supraveghere din statul 
membru în care acesta este situat pentru 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament de către toate 
sediile operatorului sau ale persoanei
împuternicite de acesta aflate pe teritoriul 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 1709
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Conformarea

Având în vedere stadiul actual al tehnicii 
și costurile punerii în aplicare, operatorul 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
aplica politici și proceduri de conformare 
care respectă în permanență opțiunile 
autonome ale persoanelor vizate. Aceste 
politici de conformare sunt revizuite cel 
puțin o dată la doi ani și actualizate ori de 
câte ori este necesar.

Or. en

Justificare

Protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită a datelor, precum și 
alte măsuri și tehnologii de consolidare a confidențialității au rezultate pozitive numai dacă 
operatorii de date vizează să pună în aplicare politici și proceduri de conformare care 
respectă în permanență opțiunile autonome ale persoanelor vizate.
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Amendamentul 1710
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere contextele în care 
datele sunt prelucrate și riscurile 
prezentate de prelucrarea datelor, astfel 
cum se prevede la articolele 5a și 5b, 
precum și stadiul actual al tehnicii și 
costurile de implementare, operatorul pune 
în aplicare, atât în momentul stabilirii 
mijloacelor de prelucrare, cât și pe 
parcursul prelucrării propriu-zise, măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția
drepturilor persoanei vizate.

Protecția datelor încă din momentul 
conceperii ține seama în mod deosebit de 
managementul întregului ciclu de viață al 
datelor cu caracter personal, de la 
colectare la prelucrare și la eliminare, 
axându-se în mod sistematic pe garanții 
procedurale cuprinzătoare cu privire la 
acuratețea, confidențialitatea, 
integritatea, securitatea fizică și 
eliminarea datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Protecția drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal necesită adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, 
atât în momentul conceperii prelucrării, cât și în cel al prelucrării în sine. Articolul este 
modificat ținând seama de context și de principiile riscului, în conformitate cu articolul 5a 
(nou) și articolul 5b (nou).

Amendamentul 1711
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii, costurile de implementare și cele 
mai bune practici la nivel internațional, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate.

Cu toate acestea, operatorul ar trebui să 
fie împovărat doar cu măsuri 
proporționale cu riscul prelucrării datelor 
reflectat de natura datelor cu caracter 
personal care urmează să fie prelucrate.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare activității 
desfășurate și scopurilor acesteia, astfel 
încât prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
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protecția drepturilor persoanei vizate. protecția drepturilor persoanei vizate.

Or. es

Amendamentul 1713
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii, operatorul și persoana 
împuternicită de acesta, dacă există, pun
în aplicare, atât în momentul stabilirii 
scopurilor și a mijloacelor de prelucrare, 
cât și pe parcursul prelucrării propriu-zise, 
măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate, 
îndeosebi în ceea ce privește principiile 
menționate la articolul 5. În cazul în care 
operatorul a realizat o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor în 
temeiul articolului 33, se ține seama de 
rezultatele acesteia în elaborarea 
măsurilor și procedurilor.

Or. en

Justificare

Înlocuiește AM 176 introdus de raportor și, în prezent, vizează și persoanele împuternicite de 
operatori. Operatorii de date și persoanele împuternicite de aceștia ar trebui să aibă 
întotdeauna obligația respectării cerințelor din prezentul regulament. Fără eliminarea 
propusă, operatorii de date și persoanele împuternicite de aceștia ar putea evita cu ușurință 
conformarea cu regulamentul, pe motive legate de costurile ridicate de punere în aplicare.

Amendamentul 1714
Joanna Senyszyn

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare și 
după efectuarea unei evaluări a 
impactului asupra protecției datelor, în 
conformitate cu dispozițiile adoptate 
conform articolului 33 din prezentul 
regulament, operatorul pune în aplicare, 
atât în momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii, costurile de implementare și cele 
mai bune practici la nivel internațional, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare,
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii, operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1717
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere riscul, tipul de date 
care necesită protecție, stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

Or. de

Amendamentul 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare,
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere cele mai recente 
evoluții tehnologice, costurile 
implementării acestora și stadiul actual al 
tehnicii, operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

Or. pl

Amendamentul 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru stimularea unei aplicări 
generalizate în diferite sectoare 
economice, protecția datelor încă din 
momentul conceperii reprezintă o condiție 
prealabilă obligatorie pentru procedurile 
de achiziții publice, în conformitate cu 
Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului privind achizițiile publice, 
precum și cu Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului de coordonare 
a procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 
(Directiva privind utilitățile publice).

Or. en
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Amendamentul 1720
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și că aceste date 
colectate sau păstrate nu depășesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce privește volumul 
datelor, cât și perioada de stocare a 
acestora. În special, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane.

(2) În cazul în care persoana vizată 
dispune de opțiuni în materie de 
prelucrare a datelor personale, operatorul 
garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 
prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane și că informațiile din formularul 
de solicitare a consimțământului pentru 
difuzarea datelor cu caracter personal vor 
fi obținute.

Or. hu

Justificare

Cererea privind acordarea consimțământului însoțește fiecare etapă a difuzării datelor. 
Monitorizarea pe baza acestei metode se fondează pe anunțurile colectate de persoanele 
vizate.

Amendamentul 1721
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 

(2) Având în vedere contextele în care 
datele sunt prelucrate și riscurile 
prezentate de prelucrarea datelor, astfel 
cum se prevede la articolele 5a și 5b, 
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prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

precum și stadiul actual al tehnicii și 
costurile de implementare, operatorul pune 
în aplicare mecanisme care garantează că, 
implicit, se prelucrează numai datele cu 
caracter personal care sunt necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării și că 
aceste date colectate, diseminate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

Or. en

Amendamentul 1722
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și că aceste date 
colectate sau păstrate nu depășesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce privește volumul 
datelor, cât și perioada de stocare a 
acestora. În special, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane.

(2) Operatorul garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt strict necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării și că 
aceste date colectate, păstrate sau 
prelucrate nu depășesc pragul minim 
necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri, 
atât în ceea ce privește volumul datelor, cât 
și perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile altor persoane și că persoanele 
vizate pot controla distribuția datelor lor 
cu caracter personal; dacă este posibil, se 
folosesc pseudonime.

Or. en

Amendamentul 1723
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, 
se prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării și că 
aceste date colectate sau păstrate nu 
depășesc pragul minim necesar pentru 
îndeplinirea acestor scopuri, atât în ceea 
ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

(2) Aceste măsuri și proceduri:

(a) țin seama de standardele și 
reglementările tehnice existente în 
domeniul siguranței și securității publice;
(b) respectă principiul modelului neutru 
de tehnologie, servicii și întreprinderi;
(c) se bazează pe eforturi și standarde ale 
sectorului industrial la nivel mondial;
(d) iau în considerare în mod 
corespunzător evoluțiile la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 
prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care nu
sunt excesive pentru fiecare scop specific 
al prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
în raport cu îndeplinirea acestor scopuri, 
atât în ceea ce privește volumul datelor, cât 
și perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

Or. es

Amendamentul 1725
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și că aceste date 
colectate sau păstrate nu depășesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce privește volumul 
datelor, cât și perioada de stocare a 
acestora. În special, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane.

(2) În cazul în care persoana vizată 
dispune de opțiuni în materie de 
prelucrare a datelor cu caracter personal,
operatorul și persoana împuternicită de 
acesta garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și că aceste date 
colectate sau păstrate nu depășesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce privește volumul 
datelor, cât și perioada de stocare a 
acestora. În special, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane și că persoanele 
vizate pot să controleze gradul de difuzare 
a datelor lor cu caracter personal.

Or. en
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Justificare

Înlocuiește amendamentul 177 introdus de raportor și, în prezent, vizează și persoanele 
împuternicite de operatori. Operatorii de date și persoanele împuternicite de aceștia ar trebui 
să aibă întotdeauna obligația respectării cerințelor din prezentul regulament. Prima parte 
clarifică înțelesul termenului „implicit” (setări care pot fi modificate de persoana vizată) în 
contrast cu termenul „concepere” (obligația generală a operatorului și a persoanei 
împuternicite de acesta).

Amendamentul 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, 
se prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării și că 
aceste date colectate sau păstrate nu 
depășesc pragul minim necesar pentru 
îndeplinirea acestor scopuri, atât în ceea 
ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane.

(2) Aceste măsuri și proceduri:

(a) țin seama de standardele și 
reglementările tehnice existente în 
domeniul siguranței și securității publice;
(b) respectă principiul modelului neutru 
de tehnologie, servicii și întreprinderi;
(c) se bazează pe eforturi și standarde ale 
sectorului industrial la nivel mondial;
(d) iau în considerare în mod 
corespunzător evoluțiile la nivel 
internațional.

Or. en
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Amendamentul 1727
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și că aceste date 
colectate sau păstrate nu depășesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce privește volumul 
datelor, cât și perioada de stocare a 
acestora. În special, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane.

(2) Operatorul garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și că aceste date 
colectate sau păstrate nu depășesc pragul 
minim necesar pentru îndeplinirea acestor 
scopuri, atât în ceea ce privește volumul 
datelor, cât și perioada de stocare a 
acestora. În special, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane și că persoanele 
vizate pot să controleze gradul de difuzare 
a datelor lor cu caracter personal; dacă 
este posibil, se folosesc pseudonime.

Or. en

Amendamentul 1728
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 
prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 
prelucrării și că aceste date colectate sau 
păstrate nu depășesc pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât în 
ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane. Prezenta teză 1 nu se aplică în 
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persoane. ceea ce privește prelucrarea datelor al 
cărei scop este îndeplinirea obligațiilor 
legale și/sau care este în interes public, în 
măsura în care o astfel de obligație sau 
sarcină vizează un nivel cât mai bun 
posibil de exhaustivitate a unei baze de 
date. Acest lucru se aplică în special 
registrelor de abonați de telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 1729
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere contextele în care 
datele sunt prelucrate și riscurile 
prezentate de prelucrarea datelor, astfel 
cum se prevede la articolele 5a și 5b, 
precum și stadiul actual al tehnicii și 
costurile de implementare, operatorul
depune eforturi pentru punerea în 
aplicare a tehnologiilor implicite de 
consolidare a protecției datelor.

Or. en

Amendamentul 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentului regulament, se asigură faptul 
că nu se impun produselor sau serviciilor 
cerințe obligatorii cu privire la 
caracteristicile tehnice specifice, inclusiv 
terminalelor sau altor echipamente pentru 
comunicații electronice, care ar putea 
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stânjeni introducerea pe piață de 
echipamente și libera circulație a acestor 
echipamente în și între statele membre.

Or. en

Amendamentul 1731
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Produsele și serviciile distribuite în 
cadrul SEE și inerent utilizate și pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
sunt concepute pentru a permite 
operatorilor și persoanelor împuternicite 
de aceștia, care intră sub incidența 
articolului 2 alineatul (2) litera (d), să le 
folosească în conformitate cu prezentul 
regulament.
Produsele și serviciile personalizate în 
mod special pentru distribuția în SEE 
sunt setate în plus la parametrii impliciți, 
în conformitate cu alineatul (2), dacă este 
rezonabil posibil.
Această sarcină se aplică producătorilor 
de produse finite și furnizorilor de 
servicii. Orice persoană care se prezintă 
ca producător al unui produs sau serviciu 
prin aplicarea pe acestea a denumirii, a 
mărcii sau a altui element distinctiv, este 
considerată ca fiind producătorul lor.
În cazul în care producătorul nu poate fi 
identificat sau tras la răspundere, această 
sarcină se aplică, de asemenea, persoanei 
care a importat produsele în SEE în 
scopul distribuției în cadrul activității sale 
comerciale sau care distribuie aceste 
servicii în SEE.

Or. en
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Justificare

Protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită a datelor ar trebui 
să se aplice, în principal, entității care se ocupă de concepere și care stabilește software-ul și 
funcționarea unui sistem. Adesea, operatorii și persoanele împuternicite de acestea nu 
stabilesc funcționalitatea sistemelor de evidență, prin urmare, producătorii ar trebui, de 
asemenea, să fie vizați de prezentul articol.

Amendamentul 1732
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al 
produselor și al serviciilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1733
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al 

eliminat
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produselor și al serviciilor.

Or. en

Amendamentul 1734
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al 
produselor și al serviciilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al 
produselor și al serviciilor.

eliminat

Or. es
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Justificare

Această dispoziție este inutilă și nu ar trebui inclusă.

Amendamentul 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al 
produselor și al serviciilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1737
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al 
produselor și al serviciilor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1738
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) 
și (2), în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor 
începând cu momentul conceperii 
aplicabile în cazul tuturor sectoarelor, al
produselor și al serviciilor.

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor îi este încredințată sarcina 
detalierii criteriilor și a cerințelor aferente 
măsurilor și mecanismelor de certificare 
menționate la alineatele (1), (2) și (2a), în 
special în ceea ce privește cerințele legate 
de protecția datelor începând cu momentul 
conceperii aplicabile în cazul tuturor 
sectoarelor, al produselor și al serviciilor, 
în conformitate cu articolul 66.

Or. en

Amendamentul 1739
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1740
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

În acest caz nu sunt necesare competențe delegate.

Amendamentul 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. es

Justificare

Obiectivul urmărit de această dispoziție se poate atinge prin compilarea unor cataloage de 
bune practici ce pot fi puse la dispoziția persoanelor vizate, fără a fi necesară o abordare 
strict normativă.

Amendamentul 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1743
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1744
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1745
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord,
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când mai mulți operatori
partajează date cu caracter personal prin 
stabilirea în comun a scopului și a
mijloacelor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, operatorii asociați își 
îndeplinesc, în egală măsură,
responsabilitățile în ceea ce privește 
îndeplinirea obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament, în special 
în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Or. en

Amendamentul 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.
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Pentru a le garanta persoanelor vizate 
dreptul de a contesta acest acord, este 
necesar ca acordul să fie documentat, iar 
persoanele vizate să fi fost notificate în 
privința sa. În caz contrar, drepturile 
menționate se pot exercita integral în 
raport cu oricare dintre operatori, iar 
acestuia îi revine obligația de a asigura 
îndeplinirea exactă a condițiilor stabilite
prin lege.

Or. es

Justificare

Este artículo podría perfectamente plantearse dos modelos, en un marco flexible, que permita 
a los actores del tratamiento elegir entre cada uno de ellos.Por una parte el modelo de la 
solidaridad, de forma que el interesado podría ejercitar la integridad de sus derechos frente 
a cualquiera de ellos, correspondiendo a los actores del tratamiento la carga de asegurar el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones que les incumben.Por otra parte, cabe también 
perfectamente el modelo de la distribución de responsabilidades al que alude el precepto, si 
bien que para que este modelo pueda afectar a los interesados, es necesario que los mismos 
conozcan de forma clara y precisa ante quién deben ejercitar cada uno de los derechos. Ello 
conllevará necesariamente una serie de obligaciones de documentación y transparencia de 
los acuerdos.

Amendamentul 1747
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, aceștia devin 
operatori de date asociați. În cazul în care 
prezentul regulament nu impune nicio 
obligație specială cu privire la operatorii 
de date care sunt direct și indirect 
responsabili pentru operare, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
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special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Or. de

Amendamentul 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul,
condițiile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
operatorii asociați stabilesc, de comun 
acord, responsabilitățile fiecăruia în ceea 
ce privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea. Acordul reflectă în 
mod corespunzător rolurile și relațiile 
comune corespunzătoare și efective față 
de persoanele vizate.

Or. en

Justificare

Acordul care urmează să fie încheiat între operatorii comuni ar trebui să fie supus în mod 
expres cerinței de a reflecta în mod corespunzător rolurile și relațiile comune 
corespunzătoare și efective față de persoanele vizate. Operatorii comuni nu sunt neapărat 
într-o poziție egală de negociere atunci când vine vorba de acorduri contractuale. În plus, nu 
toți operatorii comuni beneficiază de o relație directă cu persoana vizată, și nu controlează 
același tip și volum de date cu caracter personal.

Amendamentul 1749
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul,
condițiile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
operatorii asociați stabilesc, de comun 
acord, responsabilitățile fiecăruia în ceea 
ce privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Or. en

Amendamentul 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul,
condițiile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul 
prelucrării datelor cu caracter personal, 
operatorii asociați stabilesc, de comun 
acord, responsabilitățile fiecăruia în ceea 
ce privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Or. en

Amendamentul 1751
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În situația menționată la articolul 3 
alineatul (2), operatorul desemnează un 
reprezentant în Uniune.

(1) În situația menționată la articolul 3 
alineatul (2), operatorul desemnează un 
reprezentant în Uniune care să acționeze 
în calitate de mediator între persoana 
vizată, autoritatea de supraveghere a 
protecției datelor și operatorul de date din 
țara terță. 

Or. en

Amendamentul 1752
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta obligație nu se aplică: eliminat
(a) unui operator cu sediul într-o țară 
terță, în cazul în care Comisia a decis că 
această țară terță asigură un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu articolul 
41; sau
(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau
(c) unei autorități sau unui organism 
public; sau
(d) unui operator care furnizează numai 
ocazional bunuri sau servicii persoanelor 
vizate care își au reședința pe teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1753
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta obligație nu se aplică: eliminat
(a) unui operator cu sediul într-o țară 
terță, în cazul în care Comisia a decis că 
această țară terță asigură un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu articolul 
41; sau
(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau
(c) unei autorități sau unui organism 
public; sau
(d) unui operator care furnizează numai 
ocazional bunuri sau servicii persoanelor 
vizate care își au reședința pe teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1754
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui operator cu sediul într-o țară 
terță, în cazul în care Comisia a decis că 
această țară terță asigură un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu 
articolul 41; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1755
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul este eliminat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (b) și ținând seama 
de context și de principiile riscului, în conformitate cu articolul 5a (nou) și articolul 5b (nou).

Amendamentul 1756
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1757
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați; sau

eliminat

Or. de

Amendamentul 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 50 de 
angajați, care prelucrează date cu caracter 
personal numai ca activitate auxiliară 
față de cele principale și dacă prelucrarea 
nu este realizată pe categorii specifice de 
date cu caracter personal, astfel cum se 
menționează la articolul 9 alineatul (1); 
sau

Or. en

Amendamentul 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați, cu excepția cazului în 
care activitățile sale de bază, indiferent de 
numărul de angajați, constau în 
operațiuni de prelucrare care, prin 
natura, domeniul de aplicare și/sau 
scopurile lor, impun o monitorizare 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate; sau

Or. en

Amendamentul 1760
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

(b) unei întreprinderi care prelucrează 
date cu caracter personal aferente unui 
număr mai mic de 500 de persoane vizate 
pe an sau unei întreprinderi cu mai puțin 
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de 250 de angajați; sau

Or. en

Amendamentul 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați; sau

(b) unei întreprinderi care prelucrează date 
cu caracter personal aferente unui număr 
mai mic de 500 de persoane vizate pe an; 
sau

Or. en

Amendamentul 1762
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați; sau

(b) unei întreprinderi care prelucrează 
datele cu caracter personal aferente unui 
număr mai mic de 250 de angajați pe an; 
sau

Or. fr

Justificare

Amendament legat de amendamentul propus pentru articolul 35 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați; sau

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați, cu excepția cazului în 
care autoritățile de supraveghere 
consideră că prelucrările realizate în 
cadrul întreprinderii prezintă un risc 
ridicat, în funcție de caracteristicile, tipul 
de date sau numărul persoanelor afectate; 
sau

Or. es

Amendamentul 1764
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de
250 de angajați; sau

(b) prelucrării realizate de o întreprindere 
cu 250 de angajați sau mai mulți, ori uneia 
dintre categoriile speciale de date 
enumerate la articolul 9 alineatul (1), ori 
datelor cu caracter personal care ar putea 
amenința, în cazul în care sunt 
prelucrate, reputația, venitul sau locul de 
muncă al persoanei vizate; sau

Or. es

Justificare

Pentru respectarea dispozițiilor prezentului articol, trebuie luat în considerare conceputul de 
riscuri asociate prelucrării datelor, indiferent de dimensiunea întreprinderii implicate. 
Persoanele vizate pot fi supuse unor riscuri considerabile prin prelucrarea oricăror date cu 
caracter personal care sunt enumerate în una dintre categoriile speciale sau care pot afecta 
bunurile deținute de acestea, situația la locul de muncă sau reputația. 

Amendamentul 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 
250 de angajați; sau

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 50 de 
angajați sau care prelucrează datele 
aferente unui număr mai mic de 250 de 
persoane vizate; sau

Or. de

Amendamentul 1766
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unei autorități sau unui organism 
public; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1767
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) unui operator care furnizează numai 
ocazional bunuri sau servicii persoanelor 
vizate care își au reședința pe teritoriul 
Uniunii.

(d) unui operator care furnizează numai 
ocazional bunuri sau servicii persoanelor 
vizate care își au reședința pe teritoriul 
Uniunii, cu condiția ca acesta să 
prelucreze date cu caracter personal ale 
unui număr de sub 5 000 de persoane 
vizate, pe durata oricărei perioade de 
12 luni consecutive.

Or. en
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Justificare

Articolul este modificat ținând seama de principiul riscului, în conformitate cu articolul 5b 
(nou).

Amendamentul 1768
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate în 
legătură cu furnizarea de bunuri și 
servicii sau a căror conduită este 
monitorizată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1769
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate în 
legătură cu furnizarea de bunuri și 
servicii sau a căror conduită este 
monitorizată.

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare teritorial modificat, de la articolul 3.
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Amendamentul 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate în 
legătură cu furnizarea de bunuri și 
servicii sau a căror conduită este 
monitorizată.

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate.

Or. en

Amendamentul 1771
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate în 
legătură cu furnizarea de bunuri și 
servicii sau a căror conduită este 
monitorizată.

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate.

Or. en

Amendamentul 1772
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Desemnarea unui reprezentant de 
către operator nu aduce atingere 
acțiunilor în justiție care ar putea fi 
introduse împotriva operatorului însuși.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1773
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului, operatorul alege o persoană 
împuternicită care oferă garanții suficiente 
pentru punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, în special în 
ceea ce privește măsurile de securitate 
tehnică și de organizare privind prelucrarea 
care urmează să fie efectuată, și veghează 
la respectarea acestor măsuri.

(1) În cazul în care prelucrarea se 
realizează în numele operatorului, 
operatorul alege o persoană împuternicită 
care oferă garanții suficiente pentru 
punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, în special în 
ceea ce privește măsurile de securitate 
tehnică și de organizare privind prelucrarea 
care urmează să fie efectuată, și veghează 
la respectarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

Amendamentul 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului, operatorul alege o persoană 
împuternicită care oferă garanții suficiente 
pentru punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, în special în 
ceea ce privește măsurile de securitate 
tehnică și de organizare privind prelucrarea 
care urmează să fie efectuată, și veghează 
la respectarea acestor măsuri.

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului și implică prelucrarea unor 
date care ar permite persoanei 
împuternicite să identifice în mod 
rezonabil persoana vizată, operatorul alege 
o persoană împuternicită care oferă garanții 
suficiente pentru punerea în aplicare a 
măsurilor și a procedurilor tehnice și 
organizatorice adecvate, astfel încât 
prelucrarea să respecte cerințele prevăzute 
în prezentul regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate, în 
special în ceea ce privește măsurile de 
securitate tehnică și de organizare privind 
prelucrarea care urmează să fie efectuată, și 
veghează la respectarea acestor măsuri.

Or. en

Amendamentul 1775
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului, operatorul alege o persoană 
împuternicită care oferă garanții suficiente 
pentru punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, în special în 
ceea ce privește măsurile de securitate
tehnică și de organizare privind prelucrarea 
care urmează să fie efectuată, și veghează 
la respectarea acestor măsuri. 

(1) În cazul în care o operațiune de 
prelucrare se realizează în numele 
operatorului, operatorul alege o persoană 
împuternicită care oferă garanții suficiente 
pentru punerea în aplicare a măsurilor și a 
procedurilor tehnice și organizatorice 
adecvate, astfel încât prelucrarea să 
respecte cerințele prevăzute în prezentul 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, în special în 
ceea ce privește măsurile de securitate 
tehnică și de organizare privind prelucrarea 
care urmează să fie efectuată; operatorul 
se asigură, de asemenea, că aceste măsuri 
au fost respectate.
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Or. de

Amendamentul 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul și care prevede, în 
special, că persoana împuternicită de către 
operator:

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul, care este documentat 
într-o formă care să poată figura într-o 
evidență și care prevede, în special, că 
persoana împuternicită de către operator:

Or. es

Amendamentul 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul și care prevede, în 
special, că persoana împuternicită de 
către operator:

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul. Operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
au libertatea de a stabili rolurile și 
responsabilitățile cu privire la cerințele 
prezentului regulament, și asigură 
următoarele:

Or. en
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Amendamentul 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul și care prevede, în 
special, că persoana împuternicită de 
către operator:

(2) Modul în care o persoană împuternicită 
de către operator efectuează prelucrarea 
este reglementată printr-un contract sau 
printr-un alt act juridic care obligă 
persoana împuternicită de către operator în 
raport cu operatorul. Operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
au libertatea de a stabili rolurile și 
responsabilitățile cu privire la cerințele 
prezentului regulament, și asigură 
următoarele:

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorului, în special în cazul în care 
transferul de date cu caracter personal 
utilizate este interzis;

(a) persoana împuternicită de către 
operator acționează numai la instrucțiunile 
operatorului, în special în cazul în care 
transferul de date cu caracter personal 
utilizate este interzis;

Or. en

Amendamentul 1780
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajează numai personal care s-a 
angajat să respecte confidențialitatea sau 
care sunt obligați prin lege să respecte 
confidențialitatea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajează numai personal care s-a 
angajat să respecte confidențialitatea sau 
care sunt obligați prin lege să respecte 
confidențialitatea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1782
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adoptă toate măsurile necesare în 
conformitate cu articolul 30;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recrutează o altă persoană 
împuternicită de către operator numai cu 
autorizarea prealabilă a operatorului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recrutează o altă persoană 
împuternicită de către operator numai cu 
autorizarea prealabilă a operatorului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1785
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recrutează o altă persoană 
împuternicită de către operator numai cu
autorizarea prealabilă a operatorului;

(d) stabilește condițiile recrutării unei alte 
persoane împuternicite de către operator, 
cum ar fi nevoia unei autorizări 
prealabile, specifice sau generale, a 
operatorului sau nevoia unui acord scris, 
care să impună aceleași obligații 
subcontractantului, precum cele impuse 
persoanei împuternicite de operator, în 
conformitate cu prezentul regulament;

Or. en
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Amendamentul 1786
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recrutează o altă persoană împuternicită 
de către operator numai cu autorizarea 
prealabilă a operatorului;

(d) recrutează o altă persoană împuternicită 
de către operator numai cu autorizarea 
prealabilă a operatorului, cealaltă 
persoană împuternicită de operator, 
subcontractată pentru a presta servicii de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, 
fiind supusă acelorași obligații 
contractuale sau condiții juridice 
obligatorii în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal precum 
persoana inițială împuternicită de 
operator;

Or. es

Justificare

În cazuri precum cel al informaticii dematerializate (cloud computing), în care pot fi 
implicate o serie de persoane diferite împuternicite de operator, ar trebui menținute, de-a 
lungul lanțului de prelucrare, garanțiile inițiale aplicabile operatorului de date.

Amendamentul 1787
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația 
de a răspunde cererilor privind 
exercitarea, de către persoana vizată, a 
drepturilor prevăzute în capitolul III;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația 
de a răspunde cererilor privind 
exercitarea, de către persoana vizată, a 
drepturilor prevăzute în capitolul III;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1789
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația 
de a răspunde cererilor privind exercitarea, 
de către persoana vizată, a drepturilor 
prevăzute în capitolul III;

(e) furnizează operatorului, la cerere, 
informațiile necesare pentru a răspunde 
cererilor privind exercitarea, de către 
persoana vizată, a drepturilor prevăzute în 
capitolul III;

Or. en

Amendamentul 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația 
de a răspunde cererilor privind exercitarea, 
de către persoana vizată, a drepturilor 
prevăzute în capitolul III;

(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării și capacitatea operatorului de a 
facilita, prin eforturi rezonabile, un acord 
cu privire la condițiile tehnice și 
organizatorice relevante care sprijină 
capacitatea operatorului de a răspunde 
cererilor privind exercitarea, de către 
persoana vizată, a drepturilor prevăzute în 
capitolul III;

Or. en

Amendamentul 1791
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 30-34;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 30-34;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 30-34;

(f) în măsura în care acest lucru este 
posibil având în vedere natura prelucrării, 
informațiile aflate la dispoziția persoanei 
împuternicite de către operator și 
capacitatea acesteia de a facilita, prin 
eforturi rezonabile, un acord cu privire la 
modul în care va fi garantată respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 30-34;

Or. en

Amendamentul 1794
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 30-34;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 1795
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transmite operatorului toate 
rezultatele după terminarea procesului de 
prelucrare și nu prelucrează în nici un alt
mod datele cu caracter personal;

eliminat



AM\929505RO.doc 147/165 PE506.164v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transmite operatorului toate 
rezultatele după terminarea procesului de 
prelucrare și nu prelucrează în nici un alt 
mod datele cu caracter personal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1797
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare și
nu prelucrează în nici un alt mod datele cu 
caracter personal;

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare,
nu prelucrează în niciun alt mod datele cu 
caracter personal și elimină copiile 
existente, fără a aduce prejudicii 
legislației Uniunii sau a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare și

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare,
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nu prelucrează în nici un alt mod datele cu 
caracter personal;

nu prelucrează în niciun alt mod datele cu 
caracter personal și elimină copiile 
existente, fără a aduce atingere legislației 
Uniunii sau a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 1799
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transmite operatorului toate rezultatele 
după terminarea procesului de prelucrare și
nu prelucrează în nici un alt mod datele
cu caracter personal;

(g) returnează operatorului toate 
rezultatele după terminarea procesului de 
prelucrare și șterge toate datele stocate;

Or. de

Amendamentul 1800
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în 
prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1801
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în
prezentul articol.

(h) pune la dispoziția operatorului toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute la
prezentul articol.

Or. en

Justificare

Eliminare în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), în care competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere sunt descrise într-un mod mult mai minuțios.

Amendamentul 1802
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în
prezentul articol.

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute la
prezentul articol și permite inspecții pe 
teren.

Or. en

Justificare

Întrucât operatorul este cel responsabil pentru prelucrarea datelor, acesta ar trebui să poată 
efectua inspecții pe teren pentru a verifica dacă persoana împuternicită de acesta urmează 
instrucțiunile. Acest fapt se bazează pe legea germană privind protecția datelor, care a fost 
revizuită în urma mai multor scandaluri privind protecția datelor.

Amendamentul 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în
prezentul articol.

(h) pune la dispoziția operatorului toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute la
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în
prezentul articol.

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere, la cerere, toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute la
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator păstrează o dovadă 
scrisă a instrucțiunilor prezentate de 
operator și a obligațiilor care îi revin 
persoanei împuternicite de către operator 
menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. es
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Justificare

Es excesivamente burocrático. El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones 
por escrito puede constituir una carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen 
también las instrucciones que se vayan sucediendo una vez concluido el contrato y en el 
marco de éste. Piénsese que en determinados ámbitos las instrucciones pueden sucederse a 
diario y en cantidades muy elevadas. Por lo demás, normalmente las instrucciones operativas 
se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de las mismas y, finalmente, 
es esta una cuestión que interesa básicamente a la relación entre el responsable y el 
encargado del tratamiento, pero que no tiene necesariamente que afectar directamente a la 
seguridad y a la privacidad.

Amendamentul 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator păstrează o dovadă 
scrisă a instrucțiunilor prezentate de 
operator și a obligațiilor care îi revin 
persoanei împuternicite de către operator 
menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1807
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator păstrează o dovadă scrisă a 
instrucțiunilor prezentate de operator și a 
obligațiilor care îi revin persoanei 
împuternicite de către operator menționate 
la alineatul (2).

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator păstrează o dovadă scrisă a 
instrucțiunilor prezentate de operator și a 
obligațiilor care îi revin persoanei 
împuternicite de către operator menționate 
la alineatul (2). În acest caz, cerințele din 
capitolul II sunt respectate în cazul 
persoanei împuternicite de operator, dacă 
operatorul respectă cerințele.
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Or. en

Amendamentul 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator 
prelucrează datele cu caracter personal 
într-un alt mod decât cel prevăzut în 
instrucțiunile date de operator, persoana 
împuternicită de către operator este 
considerată responsabilă de prelucrarea 
datelor în ceea ce privește prelucrarea 
respectivă și face obiectul dispozițiilor 
privind operatorii asociați prevăzute la 
articolul 24.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1809
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator 
prelucrează datele cu caracter personal 
într-un alt mod decât cel prevăzut în 
instrucțiunile date de operator, persoana 
împuternicită de către operator este 
considerată responsabilă de prelucrarea 
datelor în ceea ce privește prelucrarea 
respectivă și face obiectul dispozițiilor 
privind operatorii asociați prevăzute la 
articolul 24.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1810
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator 
prelucrează datele cu caracter personal 
într-un alt mod decât cel prevăzut în 
instrucțiunile date de operator, persoana 
împuternicită de către operator este 
considerată responsabilă de prelucrarea 
datelor în ceea ce privește prelucrarea 
respectivă și face obiectul dispozițiilor 
privind operatorii asociați prevăzute la 
articolul 24.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1811
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
datele cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 24.

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
date cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată operator pentru 
prelucrarea respectivă.

Or. en
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Justificare

Atunci când mai mulți operatori partajează date cu caracter personal prin stabilirea în 
comun a scopului și a condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați își îndeplinesc, în egală măsură, responsabilitățile în ceea ce privește îndeplinirea 
obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce privește 
procedurile și mecanismele de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, prin intermediul 
unui acord între acestea.

Amendamentul 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
datele cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 24.

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
datele cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 24, fără a aduce 
atingere responsabilității pe care 
operatorul ar putea să o aibă în ceea ce 
privește respectarea propriilor sale 
obligații.

Or. es

Justificare

În anumite situații poate apărea o concurență de responsabilități, care ar trebui menționată. 
Într-adevăr, fără a exclude posibilitatea ca anumite acțiuni excesive ale persoanei 
împuternicite de operator să implice obligația și responsabilitatea personală a acesteia 
pentru prelucrare (ultra vires), nu se poate elimina nici posibilitatea existenței unei deficiențe 
în supravegherea exercitată de operatorul principal.

Amendamentul 1813
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
datele cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 24.

(4) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
date cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată operator pentru 
prelucrarea respectivă.

Or. en

Amendamentul 1814
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care o persoană 
împuternicită de un operator prelucrează 
date sub pseudonim, drepturile și 
obligațiile persoanei împuternicite de 
operator nu sunt afectate dacă operatorul 
sau persoana împuternicită de operator 
deține elementul de legătură cu 
identificatorii personali, care permit 
atribuirea datelor unei persoane vizate.

Or. en

Justificare

Prelucrarea exclusivă a datelor sub pseudonim, fără a deține elementul de legătură cu 
identificatorii personali, nu este folosită ca scuză de către persoanele împuternicite de 
operator.

Amendamentul 1815
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. es

Justificare

Inutil: în cazul în care sunt considerate indispensabile, aceste aspecte ar trebui acoperite în 
textul regulamentului.
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Amendamentul 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1818
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1819
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1820
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1822
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1823
Jan Mulder
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Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana împuternicită de către operator și 
orice persoană care acționează sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator care are 
acces la datele cu caracter personal nu le 
prelucrează decât la cererea operatorului, 
cu excepția cazului în care legislația 
Uniunii sau a statului membru îl obligă să 
facă acest lucru.

Persoana împuternicită de către operator și 
orice persoană care acționează sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator care are 
acces la datele cu caracter personal 
păstrează confidențialitatea datelor și nu 
le prelucrează decât la cererea operatorului, 
cu excepția cazului în care legislația 
Uniunii sau a statului membru îl obligă să 
facă acest lucru.

Or. en

Amendamentul 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana împuternicită de către operator și 
orice persoană care acționează sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator care are 
acces la datele cu caracter personal nu le 
prelucrează decât la cererea operatorului, 
cu excepția cazului în care legislația 
Uniunii sau a statului membru îl obligă să 
facă acest lucru.

Persoana împuternicită de către operator și 
orice persoană care acționează sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator care are 
acces la datele cu caracter personal nu le 
prelucrează decât la cererea operatorului, 
în conformitate cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 1825
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentația eliminat
(1) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la 
toate operațiunile de prelucrare derulate 
sub responsabilitatea sa.
(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:
(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau ale oricărei persoane 
împuternicite de către operator, dacă este 
cazul;
(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;
(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);
(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;
(e) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal, inclusiv operatorii cărora le 
sunt comunicate datele cu caracter 
personal în interesul legitim pe care îl 
urmăresc;
(f) dacă este cazul, transferurile de date 
către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării 
terțe sau a organizației internaționale 
respective și, în cazul transferurilor 
prevăzute la articolul 44 alineatul (1) 
litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;

(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
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categorii de date;
(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).
(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.
(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 
de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:
(a) persoanelor fizice care prelucrează 
date cu caracter personal fără vreun 
interes comercial; sau
(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal 
doar ca o activitate auxiliară activităților 
sale principale.
(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor referitoare la documentația la 
care se face referire la alineatul (1), 
pentru a ține seama în special de
responsabilitățile operatorului și ale 
persoanei împuternicite de către operator 
și, dacă este cazul, de responsabilitățile 
reprezentantului operatorului.
(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Realizarea unei documentații superficiale este inutilă. Cerințele necesare, care nu sunt deja 
menționate la articolul 14, au fost incluse în cerințele de evaluare a impactului, la 
articolul 33.
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Amendamentul 1826
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentația eliminat
(1) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la 
toate operațiunile de prelucrare derulate 
sub responsabilitatea sa. 
(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:
(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau ale oricărei persoane 
împuternicite de către operator, dacă este 
cazul;
(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;
(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);
(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc; 
(e) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal, inclusiv operatorii cărora le 
sunt comunicate datele cu caracter 
personal în interesul legitim pe care îl 
urmăresc;
(f) dacă este cazul, transferurile de date 
către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării 
terțe sau a organizației internaționale 
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respective și, în cazul transferurilor 
prevăzute la articolul 44 alineatul (1) 
litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;
(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date; 
(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).
(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.
(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 
de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori: 
(a) persoanelor fizice care prelucrează 
date cu caracter personal fără vreun 
interes comercial; sau 
(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal 
doar ca o activitate auxiliară activităților 
sale principale.
(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii criteriilor 
și a cerințelor referitoare la documentația 
la care se face referire la alineatul (1), 
pentru a ține seama în special de 
responsabilitățile operatorului și ale 
persoanei împuternicite de către operator 
și, dacă este cazul, de responsabilitățile 
reprezentantului operatorului. 
(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).
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Or. en

Justificare

Articolul este excesiv de prescriptiv.

Amendamentul 1827
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentația Cerință privind documentația: persoana 
împuternicită de operator

Or. de

Justificare

Întrucât cerința privind documentația pentru operatorul de date este acum reglementată la 
articolul 14, acest articol vizează, în prezent, numai cerința privind documentația pentru 
persoana împuternicită de operator. Totuși, aceasta este însoțită de cerința legată de 
documentație pentru solicitant, astfel încât să se evite două norme diferite care să determine 
o muncă suplimentară.

Amendamentul 1828
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

(1) Fiecare persoană împuternicită de 
operator păstrează documentația referitoare 
la toate operațiunile de prelucrare derulate 
sub responsabilitatea sa.

Or. de


